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't V E R W E R D

EUROPA,
OFTE

Politijke en Hiftorifche

BESCHRYVINGE
Der waarc Fundamenten en Oorfaken van de Oorlogen en

Revolutien in Europa^voornamentlijk in en omtrent de Neder-

landen zedert den jaare 1664. gecaufeert door de gepre-

tendeerde Univerfele Monarchie der Franfch.cn.

Verdeelt in dry Deelen^

Waar van het

ƒ, Verhandelt het Intereïh van Staat ,[o in 't ahemeen, als m 't byforJcr van
yder Potentaat en Republiil^w Europa.

I I,
cDe franfche Dcjfeynen, Maximen , ICuyperyen aan alle Hownvant
Chrijlenrijkj haaren Staat, Voordeel, 'Rijkdom, Froceduyren en'Oorlogs-

Preparatien tegens de Nederlanden ; Als mede de Confututie, AUian-
üen en Qorlogs prefaratien van den Vereenioden Staat. >•?

II L Een pertinente Bijlene van alle Oorlogs-atlien men na den jaare 1672.

in Europa voorgevallen ; cJHitfgadcrs da Burgerlijke Beroerten in de

Hollandfche en Zeeufche Steeden, cre,

Befchreven door

M r
. i P ETRÜS VALKENIER, Advoc*

Met bygevoegde Authentiek? Stukken,

t'Amfterdaro, By Hendrik ei) D { & k Boom? Boekverjkoopers. 1^75

.
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AAN
SïN DOORLUCHTIGE

HOOGHEYT
WILHEMHENRIK,

sr T>E% G%AT1E god es,

PRINCE van ORANGE
en NASS A U,

GRAVE VAN CATZENELlSüOG EN,
VIANDEN,DIEST, LINGEN , ÜtëÜRS,
BUEREN, LEERDAM, &c. MAR&UIS
VANDER VEERE ENDE VLISSINcSto,
HEERE ENDE BARON VAN BRED$4
DER STAD GRAVE ENDE LANDE
VAN CUYK, DIEST, GRIMBERGEN,
HERSTAL, CRANENDONK, WARNE-
STON, ARLAY, NOSEROY, S f

. VITH,
DAASBURG, PO LANEN, WILLEM-
STAD, NIERVAART, YSSELSTEYN,
S'. MAARTEN SD YCK, STEENBER-
GEN, GEERTRUYDENBERG , DE
HOOGEENDE LAGE SWALUWEN,
NAALTWYK, &c. ERF-BURG-GRAVE

* 3 VAN



VAN ANTWERPEN ENDE BESAN-
CON, ERF-MAARSCHALK VAN
HOLLAND, GOUVERNEUR ENDE
ERF-STADHOUDER VAN HOLLAND,
ZEELAND ENDE WEST-VRIESLAND,
CAPITEYN-GENERAAL, ENDE AD-
MIRAAL DER VEREEN IGDE NE-
DERLANDEN, &c. &c. &c.

<BEHO\JVE% y<m't'VA'DE\LAKT>

En

HEÜiSTELLE^van 'ft FE^WE^J) E
'E U %0 T A.

Werd dit Boeck met onderdaanigfte Eerbiedigheyc

Opgeofïèrt

Door

Sijn DoorluchtigftcHoogheyts, &C.

Cjetrouwftefi OrtJ.erA.ian

. en Dtsnaar

PETRUS VALKENIER



T O T D E N

L E S E R.

E Ifonderlijkfle Hijlorien fc'hijnèïi de gfói

flc Fabulen^ in cas fy niet met ham'e waart

redenen en oorfaken ^ijn geajlrueert ; De on

gehoorde Veranderingen in Europa , en da

Vreevide ^eVolutien in ons Vereeiiigcle Ne-

derland Voorgevallen in defe dagen
y

die wy aireede hebben

beleeft , noch beleeVen , en God weet wanneer eens be-

leeft fullen 'hebben > (ouden op die wyfe hy de röfièrileyt

niet meer credit vinden y als de Vcrdichtfelen Van de oude

'Toeten , en de hedendaagfche Ifymans. Wie foude konhen

fteloVen , dat meejl alle Potentaten Van Europa, in baa\

uytirflc gevaar , door woord-trompetten naioveljx hadden

konnen opgewekt r.v,rden uyt haare fluymcr - fiekte en forg^-

loosheyt) daar infy als Ver[moort lagen* Ia dat fommige

haar ejgen ondergang hadden konnen Verhaaflen 3 dat een

1-ransmaii geheel Europa hadde konnen Verwerren , en door

fijn geld, lijl. ende geweld alle oprecht ighejt en jïnceriteyt by

na ftyt alle HoVcn bannen; dat een 'Natie , die den tyd

omtrent Van 2. duyfent jaaren, door haare kloeke en onver-

gelijkelijke dapperheyt ten hemel toe Verheven , en Voor de

gantjebe Wereld redoutabelgeworden wcis , binnen c;o. da-

gen meer hadde konnen Verltefen , als fy met de hoogfïe lof in

^io, jaaren docr 't fwaard
l hadde gewonnen ; dat de Militie

:r als Verwijft hnde^'jn ? daar Voor heen de Militair*

Difct-



Aan den Le&er.
J)ifcipline en Scboole Van Mars /onder weer-ga floreerde ^

dat een Edi& , 't welk men door meer als een twintig-jaarU

ge praSlijk en arheyt badde gemeent te <zternifeereiï ,' had-

ie Kannen Vervallen in min als 20. uyren ; dat een Ërins

Vanfijne geboorte afonderdrukt pijnde , in korten tyd bad-

ie konnen gered , en tot aUe Eminentien VerkeeVen , daar

en tegens fijne machtige Partyen in minder tydgevelt wer-

den j la wie [oude konnen geloven , iat Veele Wereld/che

Machten door het noot -lot Van de Veranderinge hadden

konnen omgekeert werden , eer fy fulx merkten f en dat

ie Fortuyne fo fubyt groote Heerfcbappyen badde konnen

Verheffen en weder neder/lorten , als wy alle metonfe oogen

gefien hebhen * Niemant , dewelke het ongeluk beeft hier

oVer alleen de enkele Hiflorifche T^elaafen te lefén , die in

de Franfche en Duytfche Taal tot noch toe het Licht aan-

fchout hebben : En in gevalle defelve by fommige 'eenig credit

mochten vinden, fo kan dadr uyt niet anders redundeeren^

als eengroote ignominie Voor defe en Veel andere Natiën , die

in weynig dagengefubverteert , of ten minflen in haar waare

ïntereft van Staat misleyt ^ijn.

Om alle V welke , na Vermogen , Voor te komen , bebbe

my naar den tffegul ( Dat een Burger en Onderdaan tot

defenfie van fijnen Prins en Vaderland een Soldaat

moet werden met de Penne en 't Rapier te gelijk , of

ten minften met een van beyden ) Verplicht gevonden,

als een Miles Togatus de Eer Van onfe en andere Natiën
,

(voorfoo Veel de tyd Van mijne dageltjkfche affaires konde toe

laten)



Aan den L e s e r;

late\i) met de fenne tegens de fnperbe Franfche en andere

Senijders te defendeeren.

In V formeeren Van dit mijn Werk groeyde 'tfilve met

de Hiftorie Van *t jaar 1672. tegens Vermoeden , tot die

dikte , als gy^ Waarde Lefer, hierfiet , de welke ik ge-

definieert badde
3
om den Staat Van Ejuropa , en de nota-

bel/Ie Voorvallen Van de jaaren 1679. en, 1 67 4. mede te

omvatten ; Maat fiende , dat defe beyde jaaren een dierge-

'lijken Volumen Vereyften, ben door H aanhouden Van

Veele aanftenlïjke Liefhebbers geinduceert , om dit E,erfle

Werk Voor af in 't licht te fenden , ter wijlen het Tweede on-

der de Tars raakt, om het Eerfle haafl te Volgen, daar toe

my dageltjx Veele curieufe (Befcheyden en Informatien werden

gefubminijlreert, die niet min de wonderlïjkheyt, als de naakte

waarheyt Van de jaaren c 67 5. en 1674. Qen Van de Vor-

dere tyd, die Van dit begonnen jaar Voor 'teyndigen des

Tweeden Werks daar toe mochte komen te vloeyen ) klaarlijk

demonflreeren, Immiddels leVe die hoope , dat Gy , Waar-
de Lefei*; niet als een Momus . die aïles Jonder onder-

fcheyt berifpt , noch als de jcheele Wereld , die ook de befte

dingen gemeenlijk oVer dwars aanfiet , dit ïferk [uit taxee-

ren , maar my dat recht doen , om t fehe fonder Voor-oordeel

te toet/chen aan de onfeylbare waarheyt , t welk niet ge-

fchiedende
, fal het waarachtigfle en bejie ftlfs de jcheuten

Van de quade tongen niet konnen ontgaan , Voonwm'ntUjk
dewijl de oeheele Chriflenheyt nu door ruïneufe Faclien is ge-

fcheurt) en dewijl alhier ondekt ^tjn Veele Arcana Douri-

* * natio-



Aan pen Leser.
nationis of Cabinet-Secreeten, dewelkefofwaarlijken met

fuiken gevaar dikwijls doorfocht werden
> als fy wel Voor*

Jïchtigtijk werden geinVolveert en bedekt j Want hier hebt

gy , VVaardeLefer, in 't Eer[Ie Veel Verhandelt het In-

tcrcft van c taat fo in V algemeen, als in 't byfonder Van ei-

ken Potentaat Van kuropa ; In 't Tweede , der Franjehen

ambitieuje D~jfiyw>i, S inijler-Polit ijke Maximen , Vreem-

de ïmrigues en t\uyperyen aan alle HoVen "Van de Qhrijlen-

Gereld , haaren Staat, Voordeelen, Rijkdom, Proceduren

tegens de Spumlche en Vereenigde Nederlanden , en de

Oorlogs-preparatien "Van haar en haare Geallieerde ; als mede

de Qonflitutie , AÏÏianiien en Preparatien ten Oorlog "van de

hoov-oemelde Vereeriwde Nederlanden : En in het Derde
£> O CD J

dDeel een curieufe en pertinente Hiflorie Van alle Oorlovs-

aclïen tuffchen de Franfche , Engel/che , Nederlanders en

haare refpeclive Geallieerdens , en de 'Burgerlijke Beroertens

Van de Hollandfche en Zeeufche Steeden , mitsgaders de

Oorlogen tuffchen de Polen en Turken
3

en tuffchen de Sa-

Voyarts en Genouefen, &c.

Waar mede vaart wel, en oordeek niet onbedacht,



OP DE

TITELPRINT
Van het

VERWARDE EUROPE,
BefchreVen door den Heer en M\

*

PETRUS VALKENIER,
Advt

.

Valkenier wat vlieght gy hoogh,

Met uwe pen, uit ieders oogh

Een fnp Harpy bekladt uw blaren,

Het vloekverbont van vier paer jaren.

De tekengeeft, zoo wijs als kloek,

Stelt hier het beek van Staet te boek:

't Gebouw ruft net op vijf kolommen,

Die ook met zoo veel titels brommen:

Als Godtsdienft, en Gerechtigheyt,

De Staetkunde, Oorloohftaet, 't beleit

Om* *
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Qm goude fchijven te beramen,

's Lants zenuwen en hartaer t'zamen. «H

Zy zwaeit een icepter, rijk en grooi.

Met eene hant 0111 's werelts kloot, i H
De majefteyt is in haer wezen,

Haer maght in 't volkrijk kleedt te vreezen»

De hont, vol oogen, waekt getrouw,

Met haen en uil, voor 't Staetgebouw.O

Téfwijl dry adders van ter zijden,

Vol mqprlfenijn, haer troon beftrijden. nü

.Men ziet ter rechterhant de Vree,

Maer by verzuim den Oorlogh reê.

Wie kan t verwarde Euroop ontwarren.

En , als Alcides , naer de ftarren

Opdraven, met zijn leeusbanier ?

J

t Is Neêrlants helt, vol moedt en vier,

Uit eenen heldenftani geboren,

En tot dit werk van Godt gekoren.

Want onder blinkt d'aenminnigheit

Van fchoone Euroop, die root befchreit,

Om noothulp uitziet naer Orange3

Die neffens Adelaer, en Spanje,

En Brandtnburgh , met z jne hant

Haer redt van 's werelts ftokebrant
7

Die



il bd

Die in zijn net, vol loze ftrikken,

Haer keel en hartaer wil verdikken.

Haer kleedt, vol eilanden en zeen,

Rivieren , ftromen , trotfe fteên,

Vol weelde, rijkdom, en vermogen,

Bekoren ieders hart en oogen
5

Maer meed Bourbon , den Lelivorftj

Die hier op 't hooft een rijxkroon torft,

En helm, met trotfe paeuwevfctrgn
,

En muizeval, om haer t'onteeren
,

K ••-

Gevolght by *c hooft van 't Engelfch rijk

Die met zijn fcheepskroon hier te prijk,

De maght vertoont der Britiche vloten,

En dreight de zee met boey en floten.

Daer achter munt Keurkeulen uir,

En Munfter, heet op roof en buit :

Twee hoofden van veel krijghsgedrochten.

Die fel den Vryen Staet bevochten.

Het horen , vol van overvloet,

Leit hier beneden op den voet,

Gelijk des Koopgodts flangeroede.

Het vaderlant en elk ten goede.

Europes troon van trots arduin,

Gelijkt nu flechts een hoop van puin

:

Men

*i*

rfl



Men ziet hier d oorloghs vlammen rijzen,

Waer van een fteenen hart moet yzen.

Dus toont de kun ft met vollen zwier

Dit grote werk op kleen papier.

13 at Themis nu met haer laurieren

Verdere d eer der Valkeni eren,
Uit haren troon vol majefteit

;

Die 't effen van 't oneffen fcheit,

En on» den oorloghshelt naer t leven.

Met al zijn daden, heeft befchreven :

^ Europes hoop en dierfte pant,

Verloffer van ons Vaderlant;

Dat door de Franfche dwinglandye,

En (cherpen roofklaeuw der Harpye

Te wreet gefchonden, adem haelt,

En, als van outs, weer zegepraelt,

Na zoo veel zege en oorloghstoghten,

Te water en te lant bevochten.

O Valkenier, dat uwe verf

Noit licht, noch naekte waerheit derf

5

A-I kan de nazaet niet geloven,

foat Vrank'rijk zoo veel fteên kon roven,

Vertrappen, plondren , wijt en zijt,

En



En fchenden , in twee maenden tijdt.

Europe dank dan haer befchermer,

En recht geen praelbeelt op van marmer,

Noch koper, maer van lourergout,

Voor hem, die ieders ftaet herbout.

Zoo blijf dees tekening in waerde,

Zoo lang d'Oranjeboom op aerde

Verheerlijkt groeie in telge en fpruit,

Bemint, ontzien eeuw in , eeuw uit,

B, VOLLENHOVE,

O P



OP HET
VERWARDE EUROTE

Van den HEER
TET%VS VAL'^E^IE%

9

Accipe nunc Danaüm infidtas.

SiUnopE was lang bünt. Ochzagh het uit zijne oogen^

mUEn nu noch toe by tijdts ! de Franfche Staetharpy,\

*Die
9
s werelts befte deel vaft aangrimt van ter zy,

Of inzwelght met haer keel, vol valfcheit en vol logen ,

IVaeraldien roof haefl qnijt , en met een (tank vervlogen.

ÏDit melt ons Va lkenier, met al de kuipery

En fhoode treken der gedroomde Monarch/.

Leeft, Vorflen ; Staten , leeft : zoo vintge u niet bedrogen.

Verftaet uw heildus j kent den Franfchman , meer doorgeit

En lift te vrezen dan door eerlijk krijghsgeweli.

En gy, Vereende Staet, zie hier uw ramp , niet zonder

VerloJJlng van Godts hant door eenen oorlcghshelt >

7) ie 't Lant , als Fabius en Scipio, herfielt,

'Der wondren van onze eeuw vermaertfle engrootHe wonder.

T. V/ O L I E N II O V E.



WERWERDE
EUROPA,

Of

Politike en Hiftorifche Aanwyfinge der ware

fundamenten en oorfaken van de Oor-
logen en Revolutien in Europa,

Vcornamentlijkïn en omtrent de Nederlanden , zedert
den jaare 1064. doch fpecialijk binnen de jaa-
ren 1672, 1673 s en 1674. voorgevallen en ge-

caufeert door de gepretendeerde univerfele

C/Monarchie der Franfen.

EERSTE DEEL.
^,st^£p|£» E T rechte en waare Oogwit ofte Interejl van Het imeteft

I» m) el^cn Politijken Staat is ; dat die werde Gecon-
van Sta"

lp ferveert en formeert.

» . 't Welk word te wegen gebracht

^ de Obfervantie en Gebruyk van de

door een goe-

bruyk van de genieene en

waare Staat s-Maximen en Gronden > als: de isgefondem

Religie , fujtitie , Tolitie , Militie en Finan- i d

j fti!j£

tie , dewelke zijn de eenigfte vijf Columnen of Pilaaren , op de- Politie, Mi-

welke eiken Politijken Staat moet gefondeert en opgeboawt zijn ; ^Lu?,
**"

En by verval van een van defelve kan geen Politijken Staat langer

beftaan , maar moet nootfakelijk met defelve vervallen en geheel te

gronde gaan.
,

De Confervatie van een Staat fowel tegens Uyt-als In-heems enbertaati»

Ongelijk en Geweld heeft tot fijn fundament het Recht van de Na- "
t£

onfcr~

tnvr , en is in alle manierengeoorlooft , om daar toe te gebruyken

,

A fo



% 'tVERWERDE EUROPA
• (o wel geweldelijke als minnelijke middelen , die men kan te wegen

brengen , ja felis met verlies van fijn eygen goet en bloet , Land

en Volk:

Peilere vim vi jurajinunt , & vitlnere vulnm

.

Dat is:

Geweid te (luyten met geweld verdient geen flraf.

En billijk^kjert men d'eene wond met d'ander af*

*t Welk Qicero feyt , dat de verftandige menfchen leeren door de

reeden , de onverftandige door de nootfakelijkheyt , de Volkeren,

door de Gewoonte , en de wilde beeften door de drift en trek van

haare natuyr.

en Augmen» De Augmtntaiïe van een Staat is mede toegelaten voor fo verre

men daar toe gebruykt geoorloofde middelen , en een ander het fijne

met onrecht niet ontneemt ; Want wat men op een andere wys fou-

de mogen verkreegen hebben , is men volgens alle deugdelijke en

reedelijke wetten gehouden wederom te geven , om datter geen re-

den is y waarom de onfchuldige het fijne foude moeten miflen , als-

By felfs daar toe niet confenteert , noch door fijn quaat doen het ver-

beurt,, noch eenige vergoedinge plaats heeft : Om welke reeden

het Roomfche Volh^ wederom heeft vrygekoft de Inwoonders van

de Stad £amerino in Italien, en defelve met hun Land en goet her-

ftelt, die door P. Claudius haaren Veld-Overften met groote

moeyten , doch fonder wettige reeden , waren overweldigt , ende

alree by. openbaare opveylinge verkoft , niet tegenftaande die over-

winninge den Romeynen feer verrijkt , ende haare Land - paaien

• merkelijk uytgefet foude hebben

.

De geoorloofde en feekere middelen , om fijnen Staat ( behalven

te cornerveeren ) ook te augmenteeren , beftaan in het rechte ge-

bruyk van de vooren genoemde Staats-Maximen en Gronden , on-

der dewelke wy de Religie ftellen de eerile , als immediatelijk fpe-

óteerende het Goddelijke.

De Religie £>e Religie word by de Politijken geconfidereert tweederhande :

handMnnèr
^ Innerlijk of Vperlijkj De Innerlijke raakt het Gemoct en Siel

;

lijk en Uy- De Vyterlijke word gepleegt door Ceremoniën en Gebeerden. De
t«h|k

, innerlijke beftaat in den Dienft van God ; De VyterUjk e in de Ma-
nier van Gods-dienft. De Innerlijke is ofvan Natuyren ingeprent

,

ofdoor de H: Schriftuur geopenbaart. Dievandeeerflefoort, van

welckc



EERSTE- DEEL. 5

welke wy hier alleen fpreeken , is by allen Volkeren eenderhande

,

volgens het Recht der Natuyre ; Maar de Vyterlijke , het zy die uyt

de Schriftuyr ccleert word , ofdoor gewoonte ingebrooken is , by

allen Volkeren onderfcheyden.

De Innerlijke Religie is kortlijck begreepen in de Voorreden en De inaer-

het eerfte van de Tien Gebooden, en beflaat in 2. principale Hooft- £ ^ j^'"1

poincten : Het eerfte is de kjsnmjfe van den Eeuwigen en Almach- niffe

Cgen God , van wien , als van de Opperde Oorfaak , alle Menfche-

lijke faaken dependeeren en worden geregeert, want het niet genoeg

is , om een Staat te conferveeren en te augmenteeren , dat men ge-

looft, datter een God is , maar ook, dat die alle Menfchelijke ïaa-

kenbeforgt, en door fijne Voorfienigheyt regeert; Gelijk 'Tacitus

( alhoewel een Heyden ) feer wel feyt , dat de Meenigte moet ge-

looven , datter een Heerfcher is over alle Goden.

Het tweede Hooft-poinft is , dat men den felven God Ment en en Dicnö

vreeft , 't wekk even fo nodig is , als God te kpinen , dat de Duy- van <^>d '

vels ook doen ; Want aan den <Z)ienft en Vree[e dei Heeren is alles

gelegen , en dependeeren mede de goede fucccfTen in een Staat , ge-

lijk Ariftoteles feyt , dat God het meeile toegedaan is den ge-

nen , die hem het meelt dienen. So getuygt Liviut van de Ro-

meynen , dat , fo lang fy God dienden , haare faaken wel geluk-

ten , maar qualijk wanneer fy de Godsdienft verachten en nalie-

ten: So triumpheerden de Ifraëliten over de Amalekjten door de

gebeden van Mofes ; En fo lang als Vfia den Heere fochte , liet

hem God alle dingen wel gelukken. Wanneer een Staat genootfaakt

is fich te venveeren tegens fuiken machtigen Viand , dat hy aan fijn

eygene krachten defpereert , dan foefct men hulp alleen door de /«-

nerlijke 'Religie by God , als fijn laatfte Toevlucht , dan fchrijft

men uyt Ordinaire en Extraordinaire Vaft-en Bede-dagen , op de-

welke -gelaft. werden alle Onderdaanen, fonder eenig onderfcheyt

van haare Vyterlijke Religie , God vieriglijk te bidden , enom by-

ftand aan te roepen , vaftelijk vertrouwende , dat in de gemeyne
noot het eene Gebed Co wel als het andere fal verhoort werden. Dele

Innerlijke Religie word eygentlijk Pietaf of Godsvrucbtigheyt ge- En is er-

noemt , dewelke is fo fatbolifc of Algemeen , datter geen Poli- Algemeen,

tyken Staat is, alwaar defelve geen plaats heeft, en is allen men-
fchen, fonder onderfcheyt , van begin af, fodanig in 't gemoet ge-

graveert, datter geen Tartar foo wreed, geen Tr fowild, geen

iWCotr fo barbanfeh , ja geen Topoyer fo onmenfchelijk is , ofhy

A z erkent



De Uyter-
Jijke is on-
derfcheyden

ia de

4 'tVERW E R D E EUROPA
erkent yets voor 't Hoogfte Goed en fijnen God, wicn Iiy fijnen

dienft opoffert en v reeft.

Den Vyterlijken Godsdienft word verdeelt in vierderhande

Hooft - Religiën , aï$ de Hey'etiHfche • Jcodfcbe; Chrijlelijkjon

cJMabumetaanfe , onder welke den Innerlijken Cjodsdienjr is ge-

meen , maar by den Hevdenen het minfte bekent en volmaakt.

Heydenfche De Heydenfcbe Religie word in Europa nergens meer gevon-

den , als op de Uyterfte Grenien van Ftnmar\ en Lapland , hoe-

wel nu daar al mede eenige Chriftelijke kennifle door de Sneeden en

ÏJecnen gekomen is , maar heerft 't meeft in Indien , Cjroot Tana-
rien, Sina, Japon, ylmcrica, en een groot gedeelte van Africa.

De Indianen hebben haarc Religie befchreven in een Bock ge-

naamt Vedan , dat fy fo hoog eftimeeren , als de Chiïften den Bibel,

en de Mabumetanen den Alcoran.

Joodfche De Religie der Joden is met haar verftroyt door de geheele We-
reld , en kan , door het byfonder Oordeel Gods , den Scepter van

Juda , nergens weder oprechten , maar word overal door de Hey-
denen , (fbriflenen en Mabumetanen onderduikt. Defe Religie

word geleert uyt de 'Boeken van A4ofe< en de Fropheien indeHe-
breenfe Taal, als ook in den 7'balmud en de Comrnentarien der

"\Rfibbinen.

De Cbrijlelijke Religie word onderhouden voornamentlijk 'm

Europa-, en geleert in het Oude en Nieuwe -Teflament.

De Mabumetaanfcbe Religie heeft haare f it-plaats in een gedeel-

te van Afia , Europa en Afnca ; het Boek , daar in die gefondeert

is , word genoemt Alcoran.

Elk van defe vier Hooft-Rcligien fweert fijne Eêdeïi van Ver-

bond eri Trou by fijn Hooft- Boek. ; De Heydenen by haaien Vedan
;

De Joden by haare Wet ; Veele Cbriflenen by het Evangehum ; En
de Mabumetanen byhaaren Alcoran,

Onder defe vier Hooft-Religien komt in onfe Politie meeft in

lijke Religie confideratie de Cbrijlelijke , dewelke is tweederhande ; Ofde Grie\'

ofde Griek- fe ; ofde Latijufe. E)e Griekje , die hedensdaags feer is verandert

van haare voorgaande Leere , word alleen onderhouden in Mcfco-
ofdeLatün- vien , Swart-Rufland , Turkjen en yenetien. De Latijufe word

onderhouden in 't Weften , waar van het algemeene Hooft , ze-

dertdenjaare 606. en regeeringe van r
Bonifacius de IIJ. wierde

gehouden de Roomfe 'Paus. Maar in 't jaar 1529. op den Rijx-

dag van Spier is defelve in het Duytfche Rijk verdeelt in de Rooms-

Catba-

Chriftelijke

en Mahume-
taanfe.

In dewelke
de Eeden
worden ge-

fwooren by
de 4.. Hoort-
Soeken.

DeChrifte-

fe, dewelke
is verdeelt in

de Rooms-
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Catholijkj en Proteflantfe , welke laatfle naderhand ondeifcheyde- cathoüjke

) ijker bekent is geworden onderden naam van Cj'ereformeerde , en
fl"Jj-°,

te"

die van de Auisburc fs Confefiïe, uyt welke beyde zijn ontfprocten de J^ is Gcre-

t^ r J d n c •
J fl formeerde

Doops-<JcJi:ide } Remonfranten 3 bocimanen enoncyndeiukemeer. cn V3n &e

Dea^fnnerlijkea 6W/^>«/?, ofte de Godsvruchtigheyt Is het firn- Afogsburgfe

chment niet alleen van alle Deugden , maar ook van alle Hecrfchap- De NooVfa.

pveKen Staaten; want Cicero leert ons, dat Tonder defclve nootfa- kcIl ii< hm
tl

11 i >-> • r i i •!->.
vari " e In *

kelïjk' moet vervallen de Getrouwigneyt ontrent een Verbond % De olijke Re-

onderlinge Gemeenfchap van het Menfchelijke Geflagt , ( beftaande
1 'ilt'*

in de Natuyrlijke Eerïijkhcyt ) cn de heerlijkfle Deugt , namentliik

de^crechtigheyt. 't Welk zijn vier bepaalingen , van elk een fijn

jr'.tcrefi , die men in gcenen deele vermag te buyten te gaan. To-
lybius feyt, dat uyt de Religie vloeyt de Getrouwigheyt der On-
derdanen tegens haare Princen •, de Onderdanigheyt tegens de Ove-
righeyt; de Gehoorfaamheyt tegens de Ouders; de Liefde tegens

fijnen Nevennaafien ; en de Gerechtigheyt tegens alle. Socrates by

Tinto , fielt mede: Hominem ab homine fine Duce Duo malegu-

bemari. Dat is. Vat d'e-ene menjeh van d'ander qualijk.geregeert

word, [onder dat fy Cjod hebben tot een Leyisman. Tot defen Gods-

dicnfl is elk een , Tonder onderfchcyt , verplicht ,. en die gene foude

ongoddclijk zijn , die een Prins daar van fbodanig foude willen bevrij-

den , dat hy daar tegen foude konnen difponeeren , als hy maar ecniq

voordcel fict , gelijk Trajanus Boccalini leert, dat het Imercfcvan

Staat is een Recht , dienende alleen tot nut van een Prins , cn firij-

dendc tegens alle Goddelijke en Menfchelijke Wetten. Hoe foude

men fuiken iKterefl konnen noemen een Reeden van S:aat
(
Ra-

tio Status ) daar het flrijd tegens alle Reeden , en den Staat altijd

dreygt te ruineeren ? Warom Paus tius de V. het met recht noem-

de de Reeden van den Duyvd, of Ratio Diaboli , ontflaande uyt

Tirannye en Atheifterye.

Hoe hooger dan het Imerefl van Staat alle Menfchelijke Wet- die over her

ten te boven gaat, foo veel meer is het de Goddelijke Wetten onder- sTan^tio^

worpen. En hoe veel meer het Recht van een 'Particulier moet te minem..

rug liaan voor het Recht van het Cjemeen , fb veel meer moet wij-

ken het Interefi van Staat voor het Goddelijke ; Gelijk fulx die van

'Romen , als die noch Heydenen waren, altijd forgvuldig hebben

waargenomen; ja oordeelden de Godsdienfl te zijn het heerlijkfle

Cieraad van de MajeJleyt , buyten het welke defclve foude zijn ver-

dooft en fonder luyfter.

A 3
Dat
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-ötfN^otfa- Dat de Vyterlijke Religie mede van fuiken iiootfaakelijkheyt is,

iceUjkhfyt
dat fonder deklve. een RegeerinEre nictfoude konnen beftaan ; En

«e.üike Re- dat eiken Pohtijken ftaat genootfaakt is te onderhouden , eene en fee-

kere Forme van Religie , en defclve boven andere , fonder merkelij-

ke nieuwigheden te raaintineeren, als de Principale ofHooft-Religie,

moet niet alleen Polybius bekennen , die felfs fonder onderfcheyt

van Religie leefde ,, maar ook alle andere Politijken , behalven alleen

denfamenfen Machiavcl , die alle Religiën veracht , maar evenwel

wil, dat fy alle werden toegelaten. Beter is 't, fich te houden aan de

flimfte Religie, als aangeene, want die God verlaat, verlaat alle

deugden, en vervalt tot alle fchelmflukken. Om welke reden Au-
gft(hnus gelooft, dat God de Heerfchappye van 't Roomfe Volk heeft

verheeven tot fijne groote ontfaggelijkhey t, alleen om dat het beher-

.tigden fijne manier van Godsdienit , hoewel die Heydenfch was. En
£icero feytronduyt, dat de Romeynen niet door getal de Spanjaar-

den , niet door fterkte de Franfe , niet doorUU de Africanen, maar

doorhaarenGodsdienftalde Volkerenen Natiën hebben overwon-

nen. Dat fonder de Gereformeerde Religie <> die in deVereenigde

Nederlanden voorde Hooft-Religie word onderhouden, om verre

foude vallen het fondament van defelve Republijk, wift niet alleen den

Engelfchen Ambafladeur Winveood in den jaare 1611. te feggen

met defe woorden t <De Religie is het PALLADIUM van defe

Republijke , als die behouden word in haar geheel, blijft de 7{epublijk_

mede behouden j Maar ook de Staaten van Zeeland , die in haare

Confidcratien , diefe op den 21. January 1649. terGeneraliteyt

in gefchrift ingaven , pofèerden , dat de Gereformeerde "Religie Is de

ziele van defen Staat , het Fondament , daar op defe Florifante Re-
publijke is gegront , en den eenigen band , daar mede de Rcfpective

Provintien tot een Staats-wijfe Regeeringe met den anderen blijven

geunieert.

wat Forme Maar wat voor een Forme van Religie de Hooge Overighcyf

aieAioet
6

nioet maintineeren, daar over zijn de Theologanten met de Pohtijken

iuaintcnec- noch in difpuyt • de eerfte ftrijden elx voor de haare ; de laatlle nemen
fulx indifferent. Welke oneenigheyt ook fomwijlen misverftand en

byfondere infichten oorfaak zijn van fo veele diverfe , ja contrarie

Religiën , waar uyt ontftaan is die ontelbaare meenichte van Goden
en Ceremoniën.

En of men Aangefien; datter fo veele verfcheydene Religiën zijn, is de Vraag:

tergunnen^ Ofcen TPolittjItfn Staat de Vryheyt van defe alle, ofvan eenige, ofvan

een
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een alleen mag en moet toeftaan en maintineeren f Geen onder alle ""j 3^ '

f

Politiiken heeft oyt vafc eeftelt , datter onder een Regeeringe noot- aiie«m aan

faakelijk zijn , meer als eene Religie , want het itrijd tegens de Re-

denen , wanneer men een gemeene overeenftemminge kan hebben T

met behoudenis van fijne welvaart, datmen dan de Onderdaanen in

verfcheyde fe&en foude laten verdeelen. Doch fcromwel heeft ge- f"a^
x€ir"*

bruykt voor een gebeyme Maxime van fijn Jntereft in 't Confer- ctomwel

veeren en Augmenteeren van fijne niewe Republijk in Engeland,

dat hy veelderhande Religiën niet alleen tolereerden , maar ook de-

fendeerden , alleen verbiedende en vervolgende de Paufeüjke en

Bi(fcboppelijkj > om dathy die oordeelden fijn oogmerk nadeelig

te zijn.

De Tirannen , gelijk Julianus dpoflata dede , foeken haare On- van T >'rïn*

derdaanen in Religiën te verdeelen , op dat fy haar eik in 't by-

fonder beter konnen beteugelen y die anders met haare onderlinge

overeenftemminge en harmonie, haare Overigheyt fouden formi-

dabel zijn.

De Turken geven vryheyt. van Religie aen alle Seften , behal-
£
an de Tur"

ven die Heydenen, dewelke nevens God de Düyvelen ook aenbidden.

In Polen plegen fy alle geprotegeert te werden , uytgenomen de So- vanPoien

ciniaanjche , die met verfcheyden Placaaten feer ftrengelijk verboden

is, gelijk mede in de Vereemgde Nederlanden , alwaar daar en bo- van He ver-

ven de Paufelijkje Religie meer word geconniveert , alswel geper- ^ïanoc^
6"

rnitteert. In frankrijk, byhet Edtft van Nantes is geaccordeert va:, vrank-

de publijke Oefreninge van de %oomfe en Hugenotfe Religie. In
"'

^Dttytsland byde Vrede van Munfter zijn toegelaten defê dry : De vanDuyts-

Roomfe , Gereformeerde en Luyterfe.

Alle dele Natiën laten niet alleen de Meerderheyr van Religiën Het profijt

toe, maar oordeelenfe ook nuttelijk , wantter niet is , dat een Staat voo/aTic ei-

meer kan verrijken met het getal der menfehen, en door defelve, met 1}g'en

overvloet van fchattien , als wanneer elk word vergunt Vryheyt van

Confcientie en Religie. Gelijk Holland , foo ras het is geworden in Holland-

een Herberg van alderhande Vluchtelingen, en elkby oogluykinge

Heeft toegeltaan Vryheyt van Confcientie , is het foo machtig , popu-

leus en ontfaggelijk geworden , als oyt eenig Land des Werelds , na

fijne proportie gerekent. En indien Holland alleen foude toegelaten

hebben de Gereformeerde , als fijne Hooft- Religie , met uytfluy-

tinge van alle andere , fb foude het niet het derde part van fijnen flo-

rifanten Staat hebben konnen bereyken, en,- na menfehelijke appa-

rentie

,
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rentie , al lang gcfubigeert zijn van fnlke groote Machten , waar van

hst nu al ecni^e reyfen feer fchrikkeliik is bevochten.
«Turtcycn ^yat ^^ net onvergelijkelijke Xtjk. der Turken meer tot een

fchrik en dwinp-landye van het heele Chriftenrijk gemaakt , als 't ver-

leenen van Vryheyt voor alderhande Religiën , waerdoorfy hebben

by haar gelokt alle die door de Chriftenen vervolgt wierden. De Jo-
door*e jo- fe„ die onder Komrn Dajobertuyt f^rankrifk, onder Ferdinand en

dschriftcn 1fabel!a uyt Spanien > en onder Emanueldel. uyt Portugal wier-

weijca
en ^Cn verdreeven, zijn meer in getal, als honden dujfent uyt die Rijken

gevlucht, en hebben de Spaanfcbe , Tortugiefcbe, en Daytjcbe Jo-

den het Griek/e Keyferrijk^van Conflaminopolen Teer bevolkt, dat

door de oorlogen heel gedepopuleert was. Waarom de Turkfe Key-

fers naderhand feyden , dat fy haar verwonderden over de groote fot-

heyt der Chriften Koningen , dat fy door fuiken meenigte van Volk
te verdrijven ( als fy die niet hadden willen ombrengen , ten miniten

tot haaien dienft hadden moeten behouden voor flaaven ) haar felfs

merkelijk verfwakken , en de Turken haare algemeene Vyanden feer

verfterken, dewelke door die verdreevene hebben verkreegen de ken-

vafiè van veele kunftcn , en handelinge van de Wapenen , die haar te

vooren man cjLieerden.

Exempel Maar de Spanjaarts en Italianen haten maar alleen de Vaufc-

arkiiab &ike J
^e Deenen en Sxxeeden alleen de Luyterfcbe Religie toe.

De eerftc vervolgen de On-roomfchen met- fwaare ftrarren , waar
toe fy ingevoert hebben de Spaanfe Inquifitie. Maar hoe feer dat cëé

ftrijd tegens den Politijken Regul ; Dat men de Confcientien niet moet
dwingen , hebben de Vereerngde Nederlanden den Spaan[en tot

kwwswé- ^aare irrePara
^' e fchaade gcleert , en in defen gemodereert. De Iaat-,

den. fte laten aan elk een noch toe fijnen privaten Godsdicnft.

dequcJ/ie?" Tot befluyt hier van, fo was te wenfehen , datmen eene ReKffic

alleen konde hebben ; En voor fo veel het door geoorloofde midde-
len kan gefchieden , moet men de vei fcheydenheyt van Religiën be-
letten , wantcer niet is , waar door der Burgeren gemoederen met
een nauwer band worden t'famen geknoopt , als door eendcrlcy ét-

Demidvie- voeten ontrent God, en eene manier van Godsdicnft. De Mid-
lerfche^de

C ^elen t^r toe moeten n^ zi
j
n üchamentlijke ftraften ; als <?c-

Keiigien te vankenis , fwaare geld-boetens , veel minder ftrafte des doods

,

raoeten*ni« en voornamentlijk het levendig verbranden ; want Prins Willem

inent'in'"
^e ** H L

' ^' ^eek met Seen krachtiger reden de Ne
flïaffè/ Aerlanders tot den afval van Spanjm weten te perfuadecren,

als
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és dat de Spanjaars de menfchen om de Religie levendig ver-

branden.

Voorts , op dat de Hooge Överigheyt haar waare Intereft wel De Overig»

waar neme, dient fy voor al daar op te letten , rfat fy haar door Superfit- mjjden d"
tie van %eliaie niet late verleyden , om dat daar door fuiken perieul by supeiftitie

na is te verwachten , als offy de Religie heel en al naliet en verwierp.

Want die gene , die haar daartoe periuaderen , hebbende rechte ken- omhetperi*

nis niet , hoe fy de Religie met het waare Intereft van Staat fullen ™1,

d

"
<J

a«

conformeeren ; Maar zijn foo onrekkelijk , en blijven fo ftip en pal teert,

ftaan op het poincl: van haare ingebeelde , ja dikwijls gefabriceerde

Godsdicnft, dat fyniet een hayr breet fouden willen cedeeren, en

darom dag en nacht in veele Hoven arbeyden , om het fche na haaren

wenfeh te doen effect forteeren , niet tegenftaande het fdve met lich

foude komen te fleepen de uyterfte ruine des Staats , en koften het bloet

van ontallijke goede en trouw-lievende Ingefetenen. 'T is ten hoogften

te beklaagen , dat foodaanige War-Geeftelijke in veele Hoven noch fo

veel gehoor en credit vinden , nademaal die behoorden geleert te zijn

door fo veele droevige exemplen , die ja felfs , ten deele noch ten tijde

van onle geheugenis zijn voorgevallen. Zijn niet door de machinatien

der Geeftelijkcn , op pretext van Religie , Kroon-draogende Hoofden,

Gebooren Princen, enioo veel ontallijke Hooge Wettige Regenten
2,ijnde't fel-

door een wreede dood t'önder gebracht ? Dikwijls feer fwaare en bloe- ve oorfaak

dige Oorlogen ontftaon ? Landen , Steden , Volkeren en Staaten
vaa or °g

vernielt ?

Waar uyt ontftont den tachentig jaarigen en onverfoenlijken Oor- in de Neder.

logtuiTchen de Spanjaarden en de Vereenigde Nederlanders ? Wat latlden*

oorfaak hadde den jammerlijken Boheemfchen en Dttytfcben Oor/oer van
;n Dnyts-

30. jaaren? Wat caufeerdein Frankrijk^ den Inlandfenen bitteren •'ö
v*injel

Oorlog van de Heyligen (cjuafi vero ) Ligue tegens de Hugenoten en de ri£

,

Princen van den Bloede ? Waar van hadde fijnen oorfpronk den laatften

Turkjchen en Barbarifchen Oorlog eerft in Sevenbergen , en voort in Hunga*

daar op in Hungarien ? Wat anders moveerde de Engelfe tot haare "„ °„ EOgC
.

Land-bederflijke Troublen , en onthalfen van haaren wettigen Koning land.

Qirel de I ? En duyfent diergelijke exemplen meer , zijn die niet be-

gonnen alleen op 't mom-aanlicht van Superftitie en Religie ?

Wat ifler in de Wereld fo afgrijffelijk en ongehoort , dat niet onder pre-

openbaarlijk is en word gepleegt onder den felven dekmantel ? 'T was ng ie worden

religieus by de oude fcafpifche Tartaren , haare ouders op te fluyten , |£
p
|"fj-£j:

en door honger te laten vergaan , alsfy 70. jaaren out waren; uyt daden.

B die
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daf*^

1* ^e^ve 00r âa^ wierpen de Batlrianen haare oude en kranke Ouders

den honden voor , die fy daar toe exprefTelijk opvoeden , en noemden

Beoraffenis honden. Die van Terra Firma brachten de ftervende op

't Veld, om van de wilde dieren en gevoogelte verfcheurt te werden.

De wilde Canadenfen meenen , dat {y den fieken grooten dienft bewij-

fen, en een heylig werk doen , als fy die in 't kort ter dood helpen. De
oude Tren en Schotten als ook deMaJfageten, Derbiten, Parthen, Ca-

nibalen en Brafüianen aaten al haare afgefturvene op, jaafelfs haare

Ouders , Vrouwen en Kinderen , meenende defelve nergens beter te

konnen facrificeeren , als in haare ingewanden. 'T was mede religieus,

dat men in den Tempel van Venm jonge naakte Maagden opentlijk

ten toon ftelde, tot wil van elk. De Jfra'èliten Gods uytverkoorcn

Volk , en de Ammomten offerden den Moloch haare eygene kinde-

ren. De Carthaginenfen en Mexicanen facrirlceerden aan haare Af-

gooden veele levendige en doode menfehen. De Sinefen, Malabaren
en vericheyde andere Natiën bidden , naafl God, de Duyvels aan. Daar

en boven uTer noyt geweeft eenig Tiran , die tot uytvocringe van fij-

ne boofe deffeynen niet mede heeft gebruykt het pretext van Religie.

Waar uyt genoeg blijkt , datter geen middel is , waar door een menfeh

kan vervoert werden tot vreemder en verfoeylijker voornemen,als door

de Bygelovigheyt , dewelke de hooge Overigheyt daarom als het flim-

fte Quaat moet mijden.

Dus verre van de Religie , als zijnde de eerfte Pilaar van eiken

Politijken Staat , en de eerfte bepaalinge van eiken , foo wel Publijken

als Privaten Intereft.

Be Bond- De tweede Bepaalinge van het Interefl van Staat is de Cfetrouwig-

de tweede heyt ontrent het onderhouden vaneen opgerecht en beëedigt Verbond,
bepaalinge \ wejk eygentlijk is een onverbreekelijken band tiiffchen den genen, die

ieft van ' het oprecht meenen , maar voor den Bond-breekers een Net , om by
St

Exempien gelege^theyt een ander daar mede Iiftelijk te verraffen.

ran Bond- By veele heedendaagfê cjuade Politijken hebben noch Geloof, noch

pleegt van "Woord , noch Eede plaats , want fy met die van Milanen feggen : Wy
die van Mi- hebben wel gefwooren , maar niet belooft den Eed te willen nakomen*

van Koning' 'Thilippus Koning van Macedonien feyde , dat men den Eed behoor-

vanM
PUS

d
^e te geDmycken , gelijk het geld , foo als het voor de Koningen en

nien

,

Rijken het profijtelijkfte is ; En dat men mofte Vriendfchap onderhou-
vanLyfan-

jen ^ om fijn profijt , maar niet om getrouwigheyt. Tlutarchns ver-

vervioekte haalt van Lyfander , dat hy fpeelde met Eed en Trou , gelijk de jongens

lochovJj
1'* nietkooten. Schrikkelijk is het genefeyt Wenceslaus Merochovva:

De
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1

De heele wereldfimuleert , wet de Voffen moet men liflig zijn * de Jon-

gens moet men met nooten 3 en de Mannen met Seden bedriegen
}
Want

het is niet[chandeltje een Eed te breeken ; Onfe Frincen hebben het wel

gedaan > die [uilen ons te meer beminnen , om dat wy voor haar niet al-

leenlijdenen oorlogen , maar ook^felfs val[cbelij\[weeren. ^4Is een

Kraamer poppegoet verkoopt , hy veynft\ hy liegt , hy{weert valfcheliik,

om eenen duyt ; Sn wy[ouden dat niet mogen doen om lijken en Kaftee*

len ? fa wy[uilen het doen , en dat al geern.

Verfoeyelijk is het in elk een , maar voornamentlijk in een Prins , te

liegen , Eed en Verbond te breeken.

XJon deeet in labiis ver[ari lubrica Regis

:

7^on decet ore[acro mendacia cudere Regem,

Sanfta & plena [uo[unt regia pondere verba >

Ditta [emel nullum patiuntur jure recur[um.

Dat is:

Bedrog noch Valsheyt paft op 's Konings lippen :

Geen Hejlge mond moet leugentaai'ontflippen.

Een Koning[preekt geen woord als van gewicht j

*Dat eens ge[prookjn is , en keert niet licht»

Warom de Romeynen fecr loffelijk deden , dat fy aan die van Qampd' Lof der

ma in Italien affloegen haare hulpc , die fy van haar verfochtcn tegens in 't houden

de Samniten s met de welke de Romeynen in langduyrige vriendfehap
v
a

JJbp

a

n

a

d

r

.

en nauwe Alliantie hadden geleeft ; Niet tegenflaande den Raad van

Romen welwifte, dat de Stad Samnium feer groot en rijk , het land

daarom heen feer vruchtbaar , en wel gelegen aan Zee , en daarom als

een Koren-folder voor Romen , haar fecr dienftig foude zijn ; So heeft

echter den Raad , meer ficnde op haar out Verbond met de Samr.iten ,

als op haar cvgen profijt , door een Burger-Meefter aan die van Qimpa-

nia geantwoordt , dat fy om haarent wille het oude Verbond met de

Samniten niet wilden breeken , want [y door haare waapens eerder de

Goden , als de Men[chen[ouden beleedigen.

En hoe den Rechtvaardigen God , van wegens fijne Gerechtigheyt Hoe God

fijne ftraflende hand laat vallen op die genen , die trouloofelijck haare breekeis

Eeden en Verbonden breeken > en hoe felden meyn-eedige Princen flraft *

komen te triumpheeren in haare onrechtvaardige Oorlogen, foude

men met ontallijke exemplen konnen demonftreeren ; maar om de Exempel

kortheyt Tullen wy ons vernoegen met dit eenige : Als Vladiftaus
fa

a

u

n

s

uladis*

B 2 Koning
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Koning van Hungarien door aanradingen van Paus Eugenius de I V»
en den Cardtnaal Julianus hadde verbroqken het Verbond en

Vreede, 'die hy met den Turkfen Sultan Anourath folemneelijk en

onder Eede hadde aangegaan , fo riep den Sultan , wanneer haare

beyde Legers in 't Veld in flag-ordre tegcns malkander gerangeert

ftonden : fefu indien gy de waare Soon (jods z.ijt , foo toont het nu -, en

neemt xvraal^ over defemeneedighejt en bond-breuk^. Hier op valt hy

de Chrütenen aan , enflaat die in route, fodat Vladtflaus gedood,

het hooft afgehakt , en op een fpies ten toon gedragen wierd , en dat

k
Julianus in 't vluchten in een Moeras mofte fmooren.

Maar hoe weynig dit word betracht en naar gekomen , felfs by den

genen , dewelke glorieeren met haare Titels van Alder-fóriftelijk^fte,

Befchermers des (jeloofs en Hoeders der Cjemeente , fullen wy by or-

dre in het derde Deel aanwijfen.

De Eerlijk- De derde bepaalinge van het Interejl is de Eerlijkheyt , dewelke

derde^bJ van fuiken waarde is, dat men defcive geenfins moet nalaaten, om
paaiinge eenig profijt ; en niets profitelijk reekenen , als dat eerlijk is , want by

teréft van
" verval van de Eerlijkheyt , moet nootfaakelijk mede vervallen de on-

staat, derlinge gemeenfehap van het Menfchelijke Geflagt, en alle goèt ver-

trouwen , fonder dewelke dat geen communicatie en negotie kan

beftaan.

Exempel De Heydcnen hebben fulx wel geweeten , en ook getoont met

thcnicoieis, haare exemplen
;

gelijk de Athenienfers , dewelke feer loffelijk de-

den , dat fy op het afraden van Ariftides niet verbranden de fcheepen

van de overige Grieken , waar toe haar haaren Admiraal Thewiftocles

aanrade , dat fy daar door konden bekomen de Hcerfchappye van

de Zee ; want Ariflides feyde, dat den raad van Thermftoclcs voor haar

uytermaten nuttelijk , maar de daad niet eerlijk en deftig foude zijn.

belaag over 't Is fchandelijk en ten hoogften te beklaagen , dat de Eerlijkheyt hce-

woorJgeö densdaags de Chriflen-Princen fo weynig bepaalt , dat Cv door het

*yd* mineeren van haare nabuyren , op wat manier fy maar konnen , foe-

ken haare Heerfchappye uyt te breyden niet alleen te Land , maar ook

over de geheele Zee,, tot welken eyndefy de Scheepen en Vlooten

van haare nabuyren niet foeken te verfchoonen , gelijk de Atbemen-

fers deden , maar defelve door bekofte perfoonen foeken te verbran-

den en te vermeien in de eygene Havens van haare Nabuyren , daar fy

nis op geheyligde plaatfèn haare toevlucht nemen tegens alle injurien

van de Lucht, en ongevioleert van menfehen behoorden te blijven

leggen, waar van wy mede in het efêrde Deel yets fullen verhandelen.

De
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De tweede Pilaar van eiken Politijken Staat , ofde vierde en laat- junkie \s

Jle bepaalinge van het Imerejl van Staat is de fuJJitie , dewelke is d
? tw«de

tweederhande ; or Vmverfeel y of Particulier. T)eVniverfele is een eiken staar

kort begrijp van alle Deugden , en difponeert alle dingen tot voordeel en
j.

s °f uni

van den geheelen Staat , en word by den Keyfer fufrinianus (
in No-

vella óy.inpr.) genoemt de volmaaklle Deugd onder alle, die alle

andere Deugden helpt , en ten goeden eynde brengt. Om welke re-

denen alle menfeheiijke wetten op defe Gerechtigbeyt moeten fien-, en

alle Souverainen haar defe Deugd onderwerpen. De Particuliere fu- ©f Fartku-

Jlitie difponeert maar voor een gedeelte , ten aanfien van de Vmver-
J*";

dewcl-

fele , en is tweederley ; Commutativa, , die by den Civilen Rechter of com-

word geadminiftreert , op dat Recht en Billijkheyt tuffchen Burger nuuauef

en Burger plaats hebbe, en 'Bijlributiva , die tuffchen de Overig- fDiftribu-

heyt en Onderdanen difponeert over de Premien voor de goede , en tkf-

Straffe voor de quade.

De Jaflitie in 't generaal geconfidereert is fuiken hechten en vallen Normven-

Pilaar van een Politijken Staat , dat (gelijk Salomo feyt ) een Koning
f&ffi.

"a

daar door fijn Land ftaande hout , en fijnen Troon beveiligt word.

Wanneer defe fuftitie vervalt , moet nootfakelijk mede vervallen den

Staat ; Gelijk wanneer de Son ondergaat , den geheelen Horifont ver-

duyftert werd , fo heeft een Staat de vreeslijxte tempellen te verwach-

ten, wanneer de Gerecbtigbejt, zijnde het grootile licht van alle Re-
geeringen, vergaat; Waarom dat Anfloteles feyt, datter geen Staat

kan zijn en blijven beftaan , alwaar de (jereebtigbeyt en Wetten niet:

regeeren ; want wat God is ( feyt hy) in de wereld , een Stuyrman op
een fchip , een Voerman op een wagen , een Overfle in een Heyr-

Lcger, dat is de Juftitie en de Wet in een Stad, fonder dewelke noch

Huys, noch Stad, noch Staat, noch Wereld foude konnen beftaan

,

maar foude zijn , na het feggen van Auguftinm , niet anders als eea

ïchuyihoek en herberg van alderhande bedenkelijke fonden ; Want
die de Gerecbtigbeyt verwerpt , die verwerpt ook God , want God is

felfs de Gerecbtigbeyt , fonder dewelke hy ook niet kan regeeren. Is

den Stam van Benjamin wel om een ander Oorfaak uytgeroeyt , en

des felfs Steeden verbrand , als dat fy niet wilden uytgeven die Gi-

beoniten , om geflraft te werden , dewelke de Vrouw van den Levi-

tifchen Man hadden gefchent , dat fy qeflorven was ? Wat is meer de

Oorfaak geweeft van den Ondergang der Republijke van Laced&mo •

uien y als dat de Magiflraat niet wilde flraffen de Schenders van de

Dochters van Sceda/us ? Wat heeft de fchoone Stad van Corinthus

B 3 meer



14 'tVERWERDE EUROPA,
meer verwoed, als dat men de burgers niet ftrafte, die tegens de

Romeyniche Ambaffadeurs het Recht der Volkeren hadden gevio-

leert ? Het Recht en de Biilikheyt moet de Voerman zijn in de Exe-

cutie van de Juflitie , en niet de afreden van haat , nijd , ambitie, gie-

righeyt , vriendfehap, &c.

Misbruyk De verdurventheyt van onfe en voorgaande tyden heeft het fo verre

van de Ju- gebracht , dat feer veele geftadig in den mond nebben het feggen van

Euphemus by Thucidides : Voor een Opper-Macht is niet onrecht-

vaardig , dat maar profijtelijk is ; dat veele haar inbeelden , met Lc*

pidus ( by Saluflium ) dat alles toegelaten is , waar door men Kroon
en Scepter kan verwerven ; en met fulius fa[ar feggen

:

Si violandum ejljus , regnandi grAtia violandum eft;

t/ÏUis rebus pietatem colas.

Dat is

:

Godsvruchtigheyt bemint , vliet alle[chelmery•,

't En waar 't een Qroone raakt ; want danfiaat alles vry.

wat^dat eau. jy lt js fe OQrfaak , warom dat Mars by na alleen Arbiter en Me-
diateur is van alle queflien en differenten tuffchen Koningen en Vol-

keren , gelijk Horatius van Achilles feyt : fura negat pbi nata ,

nihil non arrogat armis , en dat de Macht hedensdaags meer is als het

Recht en Reden , die in haar felfs niets waardig zijn , 't en zy fy fpree-

ken door de mond van het fanon , welkers ftemme mede brengt vrees

en refpecl:. So feggen en durven fchrijven eenige Franfe Politijken

,

dat een Prins alle fijne a&ien moet reguleeren na fijn Interejl , fonder

reguarde van eenige wetten of obligatien , waarvan hoe meeiterlijk

de Franfe haar by alle occafien bedienen , en navolgen het.fègröen van

Lu canus :

Sceptrorum vis totaperit , Jipendere jujla

Insipit feil: Trinceps.

Sullen wy hier na doceeren in de Negende Rcgu.1 > van de France Pc-

litijkc Reguls , en op veele plaatfen in de Hiftorie van het Derde

"Deel.

Aderde pi-
^e Religie en faflitie fouden beyde illufoir zijn , \ en ware fy

laar van een wierden gemaintineert en geadminiftreert door de Politie of Politijke
Staat

%egeeringe , die4en geheelen Staat beftiert , gelijk een Stuyr-man het

Schip, en die de t^Macrocofmus of Croote Wereld regeert, gelijk

het
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het Hooft , ofPaleys van de Siel regeert den Microcofmus of Kleyne

Wereld , met alle fijne leeden , als fijne onderdaanen. Dit is mede
fo Univerfeel , dat alle Natiën , hoe Barbarifch die ook zijn , defeRe-

geeringe erkennen en venereeren , en haar ware Vryheyt genieten in

hetgehoorfamen van haare Overheeden , wanneer die haare Digniteyt

waardiglijk bekleeden , als Stadhouders Gods , ja als Goden fclve.

De Politie word tweefins geconfidereert , of van wegens haare enbeflaat

Forme , ofvan wegens haare ssidminiftratie , gelijk Plutarchus no- F
n

ormVen

teert inlibro de tribus Reipubl-.generibus , dat het woord Tolitie be- Adminiüra-

teeckent de maniere, om een Staat ofRepublijk te formeeren en te

adminiflreeren

.

Wat aangaat de Forme van een Republijl^ , die is of Ordinair of De Forme h

Extraordinair. De Extraordinaire is tweederhande , of Theocratia, f Extraor-

datis, Gods -regeeringe , die alleen plaatsheeft gehad over de Ifra'e-
dinair *

liten > van de uyttocht uyt Egypten , tot de Babylonifche Qevankjnis D
.

e ?xtraor
-

toe, wanneer God fijne beveelen openbaarde door fijne Propheten en Theocratia,

Revelatien; of Stratocratia , dat is, Militaire Regeeringe , wan- ofs
f
rato"

neer by de Militairen het Opper-Gebiet is , gelijk gcfchiet is by de

'JRomeynen van de tijden van Nero af, tot de Regeeringe van Con*

fiantinus Magnus , en by de ëngelfche onder Cromwel , die in plaats

van de Parlamenten hadde een Vergaderinge van Militaire Officie-

ren ; en gelijk ten defcn dage noch gefchiet by de Turken , die geen

Politijke Regenten hebben , maar welker groote Hecrfchappye

word geregeert by de voornaamfte Militairen , als Vijirs , Bajfas ,

uigas^ &c.

Defe beyde Formen van Regeeringe zijn de durabel/le boven an-

dere, alfo de eerfte word onderhouden door de fterke hand Gods , en

de andere door Rigueur van Juftitie.

De Ordinaire Forme is Vierderhande r Monarchia , tAriftoCra- De ordmaf.

tia, TDemocratia en Mixta , dat is: Een-hoofdige , Meer-hoofdi-
x

^l^^\
ge , Veel-hoofdige en (getemperde , nemende haaren oorfpronk van Ariitocratia,

dryderhande foorten van Menlchen , onder de welke eenige van natuy- «„ wS»"*
ren flaafachtig zijn , eenige beminnen de goude Vryheyt , en eenige fpuytende

houden fich tuflchen beyde. Die van natuyren flaaven zijn , worden handeToor"

het bequaamft geregeert door Een Hooft ,
gelijk daar zijn de Volke-

JJJ ^J
ren van Afia , en de Mooren van jifrica , dewelke by manquement au flaafach-

van dapperheyt , heel verwijft en flap zijnde , met de Son by na weg- use »

fmelten. Maar alfode Volkeren van Europa haare Vryheyt te wel daarvan e*-*

kennen en beminnen, endaaromteglorieuszijn,omhaarefchouderen jopabypa

te onderwerpen het jok van Een Hooft , dat alles na fijne phantafie di-

rigeert,
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bdialwen in rigeert, fo heeft onder haar (behalvenin Vrankrijk, alwaar de On-
yrankrijk. derdaanen , als efelen, delaft van Een algebiedend Hoofd gewillig

dragen, en glorieeren , dat fy in 't gehoorfamen van haare Koningen*

blind zijn, en hem als eenen God venereeren gelijk M r>d£Aubery

felfs van fijne Landsluyden getuygt ) de Abfoluyte Monarchale Regee-

ringe by na geen plaats,.

Maar de Ariftocratifche en Democratijche Regeeringe , dat is,

daar eenige Heeren t'famen als Staaten, en daar het Volk felfs regee-

vryheyt be- ren , komt met de humeuren veel eygender over een van die Natiën, die
minnende

naare Vryheyt als Gout beminnen.

Defe eerfte dry Formen van Regeeringe hebben elk wel haare by-

fondere excellentien , maar ook haare byfondere groove fauten en in-

convenienten.
Fauten van De Een-hoofdige Regeeringe, alwaar een Potentaat abfoluyt ge-

dige Regee- biet , en de volkomene Majefteyt alleen befit , is fo onvolmaakt , en
ïinge, ftrijdig tegens de Regulen van de Natuyr , datuythet Gebiedt over fo

veel Mannen , niet worden uytgeflooten Vrouwen , Kinderen , ja

felfs die noch ongebooren zijn , gelijk Cosroen , die de Perfen tot

haaren Koning kroonden , fettende de Kroon op de buyk van fijne

Moeder ; Sotten, gelijk Carel de Slechte Koning van Vrankrijk, ; Rui'

Jende , gelijk Carel de V I. Koning van Vranl^rij^; "Brutaale 'en 77-

ranncn, als Wencejlaus Koning van Bohemen^ en veele andere meer.

die te licht ,
En indien defe Regeeringe al geraakt onder het bewint van een

vervalt tot Genercufen Souverain , leert doch de ervaarentheyt , dat die gemeen-
lijk helt naTirannye, enfcer felden gelukkig, maar altijd vol ram-

pen is voor de Onderdanen , die feer elendig worden geflingcrt na de

buyige hertstochten van den Souverain , dewelke alleen tot voldoe-

ninge van fijne Ambitie fijne Onderdaanen dikwijls overgeeft aan de

Armoede , haare goederen ten Buy't , haare kinderen aan 't fwaard

,

haare Steeden aan de Plonderinge , en alles aan de Vianden. En op
het befte genomen j dat den Souverain vreedc-lievent is , fo wor-
den doch de gemcene Onderdaanen door de Officianten en Favori-

ten fo feer verdrukt , en van middelen uytgeput , dat het voor haar on-

mogelijk is, om met een liberale hand te konnen negotieeren , het

welk de eenigfte oorfaak is ( en fal ook geen fcker exempel konnen
pegeven werden,) dat ooyt of ooyt de Negotie en Scheepsvaart vol-

komentlijk heeft gefloreert onder een abfoluyten Souverain, maar
ter contrarie is gebieeken , dat den Koophandel altijd heeft gerefi-

deertj niet daar de Onderdanen als Slaven, maar als vryeJuyden zijn

getra-

:'
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getra&eert , als in de Republijken, daar vanfeer veele en onweder-

fpreekelijke Exemplen zijn , dat fy door negotie in rijkdom aangroey-

den , foo lang fy haare Vryheyt behielden , maar dat fy verarmden ,

en haren Koophandel geheel verlooren , fo ras fy dooreen Souverain

wierden overheert. Siet eens aan al die oude en florifante Republij-

ken in Grieckenland , en om de Mdddelandfe Zee gelegen , en de

hedendaagfe , die noch in fleur zijn , als Venetien , Genoua , de

Vereemgde Nederlanden , Hamburg , &c: en al de Rijx- Steden in

*Dujtsland, ofcjie niet andere overtreffen in fleur, en rijkdom.

De Arifiocratia is mede niet volmaakt , want fy feer licht kan Faute van

ontaarden of in een Oligarchia , dat is, daar veeynige de SouveramU cratie.

uyt aan haar brengen > gelijk tot Itymen twee Triumviraatfchappen dic Uc
.

[™

.

zijngeweeft, waar door de Vreede van het Gemeene
r
Be[l geduyrig de oügar-

ontroert wierde ; de eerfte was van £&far , Pompejus en {rajfus , en ^
hl

^
de andere van Auguflus , Antonius enLepidus, door den welken , Ttiumvi-

gelijk Florus feyt, deRoomfche Republijk als van een gerukt en ver-
«Jjjjj

8

^.
fcheurt wierde; Of inde Monarchia > gelijk C*far verkreeg uyt het men,

Iriumviraatfchap , en ft/mus de Medicii uyt de Arijlocratifche Re- narThle 51?"

ceeringe van Tofcanen. vatj cafar

De Democratia heeft mede haare gebreeken en periculen^an ver- "mScÏ
anderinge te verwachten , door haare Magiftraten , hoewel die het

d
Faute van

Volk zijn onderhoorig , en van dewelke men aan het gefamentlijke cinJ
m°~

Volk kan appelleeren , dat in de Ariflocratia geen plaats vind. Want
behalven de nootfaakelijke confiifie van het gefamentlijke Volk (om
welke oorfaak noyt een volmaakten 'Democratifchen Staat is geweeft ) d 'c lich t

fo kanfy te licht vervallen of tot de Arijlocratta , die uyt de Demo- deAriflÜ.'

cratia het meelt haaren oorfpronk heeft genomen ; of tot de Ochlo- c
»
a

,

tic

cratia , dat is , tot die confufie , waar in elk gemeen man de Regee- locratie,

*

ringe wil aanvaarden , wanneer het gemeene Gepeupel , de onftuy-

mige Zee niet ongelijk zijnde , gemeenlijk uytbarfl tot een generaale

Beroerte , en tot Plonderinge van de rijkfte
;

gelijk tot Napels by
verfcheyde Tumulten en Beroerten, en in defe onfe dagen in de

Vereenigde Nederlanden by de generale Revolutie, daar van hier na

.

breeder.

Om dat nu geen van defe dry Formen van Regeeringe volmaakt

,

maar met groote gebreeken en periculen vermengt zijn , als ook , om
die periculen te ontgaan , en een feekerder en vafter Forme van Re-
geeringe op te rechten , heeft men uyt gevonden de Vierde Forme, ofGete'm-

namentlijk de Mixta , ofdie fo getempert is uyt de dry Yoorfchree- Per <ic foi-

C ven
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ven Formen ,.dat die alle dry daar in wel gereprefenteeit werden , maar

Daar ia geene daar in predomineert , en dewelke beftaat in de befte confo-

geen van de nantje en harmonie , zijnde gefundeert op een pure middelmatigheyt

,

predo^u
Z

'

en gecureert van alle fauten en periculen , die elke foorte van Regee-
neerr.

rjnge onc
[erworpen is. Defe Forme is onder allen de fecuyrfte , want

enVecu^ïfte. waar defelve is onderhouden geworden , daar is den Staat gebleeven in

fijn befte fleur ; en fo ras defe is verandert , heeft den Staat beginnen

voor 't Ge- te declineeren. By defe Regeeringe , om dat niemand alles, enyder
meene Beft. wat te feggen heeft , word den gemeenen welftand het beft behertigt,

Aisbydc en de vier andere Staats-Pilaren ongekreukt ftaende gehouden. Defe
Xacemo- pditijke Regeeringe is gebruykelijk geweeftby de Lacedemoniers ,

want na dat fy eerft door de Tirannie van hare Koningen feeronder-

druckt waren geworden , uyt welke oorfaak fy hertelijk afpireerden na

haare oude Vryheyt , fo hebben fy die eyndelijk ook door de Authori-

teyt van Lycurgus op ddh manier verkreegen , dat fy verkooren twee

Koningen , die gelijk regeerden en de Monarchie reprefenteerden ; en

op dat defe niet , na ouder gewoonte, fouden tirannifeeren , wierden de

fenuwenvan haare Macht afgefneden door eenenRaad van 28. aan-

zienlijke Mannen, die de Ariftocratie reprefenteerden, en eerft de

Refolut^ van de Koningen moften approbeeren , eer die defelve ver-

mochten ter executie te leggen ; en op dat defe mede niet mochten be-

fnoeyen de Vryheyt van de Gemeente * wierden verkooren de Ephori,

die de 'Democratie reprefenteerden , en het Recht van de Gemeente
waarnamen. So langde Lacedemoniers defe Forme van Regeeringe

obferveerden, waren fy als Triumphateurs over heel Cjriekenland ,

maar met deffelfs veranderinge wierden fy een proy van haare Nabuy-
By de B.o- reru j)e Romeynen hebben defe Forme van Regeeringe van de Lace-

*ieyu
f demoniers ontleent, want fy verkofèn mede twee TSurger-Meefters

(daar Livius vanfeyt, dat fy Koninklijke macht hadden ) eenengroo-

ten Raad genaamt de Senatus , en dan noch de Tribunos Plebis , of

Gemeens- lieden , die het recht van de Gemeente obferveerden als de

Vroetfchappen. Defe Regeeringe , fo lang die by den Romeynen on-

gefchonden is onderhouden , is haaren Staat geweeft op de hoogfte

trap van ontfaggelijckheyt en vermogen (welke tijd de Politijken

reekenen geweeft te zijn omtrent den tweede Pnnifchen Oorlog ) waar

van die wederom heeft beginnen te vervallen , fo ras de goede Har-

By de ve- monie en Eendracht in die Regeeringe begon te vervallen. By de Ve-
Beuanen,

neüanen , die nu al over 1200. jaaren by defe Regeeringe haare Re-

publiik in yoorfpoet , boyen andere Staaten > hebben geconferveert

,

word
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word de Monarchie noch gereprefenteert , door haaren Hertotr ,

de Ariflocratie door den Ordinairen Raad , en de Democratie door

haaren Extra-ordinairen of Grooten Raad, In Engeland gefchiet Bydeïa-

fulx door den Koning , het Ho?er-Huys èndehet Lager- Hujs.
gclkhe '

En in Holland en Zeeland heeft defe Formevan Regeringe gecon- enbyde

tinueért over de 800. iaaren in continueelen voorfpoet , 't welk de H * 13131

^
15

Staaten van Holland, by leker Tlacaat in dato den 16. Oclo-

ber 1587. alleen toefchryven de goede Eendracht, Liefde en Ver-

fiant , dieder zijn geweeft tuffchen de Princen ofGraven én de Staaten

van den felvenXande, &c: Van 't jaar 1587. tot den jaare 1651. heeft .

defelve loffelijke Forme van Regeeringe, onder de Princen van Orange

als Stathottders der Vereenigde Nederlanden , gecontinueert , met

fuiken voorfpoet , dat de heeie wereld die admireerde , en ftelde tot een

exempel van een volmaakten Staat ; Maar hoe zedert de dood van

'Prins Willem de 1 1. H. L. M: defelve Forme van haar ouden luy-

fter is ontaart , enhetgroote Schip van defe Nederlanden gebracht in

fuiken dangereufen conftvtutie, dat het alle ogenblijkken meende te

ftranden op de blinde klippen , die zedert onbemerkt waren aange-

groeyt , fullen wy , tot leetwefen , en hertfeer van den geheelen Staat,

hierna verhandelen.

De u4dmimftratievande c
Politie heeft voor haaf principaalfte oog- EeAdmi-

merk de Welvaart van 't Volh^ , gelijk ons Cicero leert : Salus Populi dè politie*

11

fuprema lex ejlo , tot welke welvaart , indien van degefaamentlijke beoogt het

Regenten en Onderdanen alle haar actiën worden gedirigeert , en alles u ca,

daar toe geconfereert , wat mogelijk is , fo dat fy meer het Gemeene
als Particulier beft foeken , mag men wel met Tlutarchus feggen

,

dat fuiken Staat is de befte en gelukkigfte onder allen. Siet aan het on-

derfcheyt tuffchen de twee Republijken van Venetien en Genua, De
laatfte pleeg voor defen beter te floreeren als de eerfte , maar zedert de-

felve door de Venetianen eens heeft geleden een groote neerlaag in een

Zee-gevecht, heeft fy haar geleyt puyr op de Negotien en EygenVoor-
deel , waar door fy tot veele Faótien onder haar felfs en tot verdrukkin-

ge van haare Nabuyren viel , daar ter contrarie de Venetianen meer

het Gemeene als Eygen-Voordeel behertigende , den Gennee[en zijn

boven het Hooft gereefen , tot haare tegenwoordige Hoogte.

So lang de Forme en Adminiftratie van Regeeringe > waarby een
v£

e

a
"^!

rfr
an

Staat welvaart , in goede ordre wort onderhouden , blijft den Staat in gevaneea

Eendracht en In-landfe Vreede ; maar fo ras die beyde ofeen alleen Snlftrltiê.

word verandert , loopt den geheelen Staat perieul van Murmureeringe cnïoimc

C 2 onder
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onder het Volk , Tweedracht , Fa&ien , en Inheemfe Oorlogen , die

een Staat , als de kanker een lichaam , van binnen Co infeCteeren , en
'

verteeren, dat hy geheel onder de voet valt , enbefwijkt.

d« Noot- De Tolitijke Regeeringe foude niet' fufficant zijn , om de Religie

van
n

dè
ë
Mii'-

te *nault ineeren » en de fufiitie te adminiftreeren , ten zy die gebruyk-

iie en Fi- te twee nootfaakelijke en onvermydelijke middelen , als de Militie

en Finantie , gelijk f.ulius C&far altijd pleeg te feggen : Duo ejfe,

qu& Principatus comparent, fervent & augeant ; Milites & Pecumam,
dat is , Dotter twee dingen z.ijn , waar door een Staat word bevejligi,

onderhouden en vermeert ,namentlï\k^\ Soldaten en Geld > dat is Mili-

tie en Finantie,

Om dat de fujïitie van alle tijden af is onderdrukt geweeft , en de

Ambitie en Begeerlijkheyt het menfchelijk gemoet fo heeft geoccu-

peert en befeeten , datter niets, in de wereld voor deffelfs bedreygin*-

Tegensdcn genen infulten bevrytis, waaruyt ontftaan zijn de Uyt- en In-landfe
Uyr-enin- Oorlogen, foo moet men fich tegens dcfelve beveyligen door twee

oorlog middelen , gelijk ons Polybius leert , waar door alle Staaten worden
dient geconferveert ,, welke zijn, Fortitudoin hofes^ & 7)omi Concordia,

dat is ; Dapperheyt tegensfijne Pyanden , en Eendracht in den Staat.

r Eendracht Defe Eendracht wordt gecultiveert door een goede Tolitie , tot we&-
in dcu staat

r{nge van aue inlant/e beroerten en Oorlogen , waar van wy hier

Dapperheyt vooren hebben gefprooken. De dapperheyt tegens een Uytheemfe

v
g
and

dCn Vyand beftaat ineen goede en gereguleerde Militie, qu&Legumeft
executrix.

i$?weed«-
e ^e Militie is tweederhande , of te Land of te Water. Tot de

handcofte Militie te Water behooren Volk-, Schepen , en Magazijnen , tot
Landof te i .,,.,. . T , rr ., _ ^ \- " ' ..

& J

Water. de Müuie te Lande Volk, 3 FortreJJen en Magazijnen..

net volk. Het Volk beftaatin Officieren en Soldaten. Lange experientie,

c!«en
f ° " prompt beleyt en dapperheyt maakt goede Officieren , en goede Difci-

of Soldaten., pline maakt goede Soldaten , gelijk gebleeken is in de Vereenigde

?s(ederlanden ten tijde vanhaaren tachentig jaarigen Oorlog tegens

Trincenvan Spanjen y onder het wijs en voorfichtig beleyt van de Princenvan
©tange. Orange noyt volpreefer Memorie , dewelke de vervallene Land-Oor-

logs "Wetten en manieren van het Roomfe Volk , dat by na de heele

wereld dwong , vernieuwende en verbeeterende aldaar oprechten de
Jn 't op- Schoole van Mars , die gefrequenteert wierde van veele uyt de Groot-

de schoic fte van Europa , welker Krijgs-kunde niet wierde geè'ftimeert , ten

d^Neder."*
z^^ ^e fundamenten daar van hadden geleyt in defelve Nederlanden,

landen
' So.iey,t men , dat den grooten Krijgs-Held Guflavus Adolphut, als

ook
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ook de Mrt
. Turenne , Rabenhaupt, &c: onder defelvc Friteen voor

terneene Soldaten hebben gedient.

De T)ifciphne onder het Zee -Volk^ is in de Vereerd*de Nederlan- /rZee-wrifc

den folang heerlijk gecultiveert , als die Provintien op de Negotie 5^5 3?»-
hebben beftaan , maar voornamentlijk onder het hoogwijs bellier van dir<V<-

de hoog gemelde Princen , wanneer het Zee-Volk door helden-daden

tcgens Spanjen en Portugal , fo in als buyten Europa de wereld

getrokken heeft tot de hoogfte admiratie.

Dat het Volk, fonder FortrefTen aljgpn niet genoeg is tot befcher- Fomcflca

mingevan een Land voor de invafien der Vyanden , blijkt genoeg by h
r

oc
^- r

ot '

de exemplen van alle eeuwen , en by de heeden-daagfe Grootlte Mach-

ten van Europa , die hoewel fy Volk in overvloet hebben , evenwel

haar Land rondom met Sterkten en Fortificatien hebben befbrgt op de

voornaamfte advenues en favorabelfte plaatfen , gelijk Turkjen^Mof- d«fe,v«

sovien en Vrankrtjk^ Enoin dat den meenigvuldigen Adel van het in'pooicn

groote en machtige ConinkrijkfPolen glorieert op haaren naam van

.Polakken, zijnde fo veel gefeyt als Land luyden a die haare Vryhevt

daar in ftellen , dat haar Land fonder Fortre/ïèn en by na fonder Stee-

den is , op dat haare Koningen daar door te minder occafie hebben , om
hunne Vryheyt te infulteeren ; fo zijn fy. geduyrig als een proy niet al- hoe fchaade-

leen voor haare Nabuyren , maar ook voor haare onderhoorige Cofakj-
l> k

ken en Rijx- Armeen.

En dat het Zee-volk fonder Scheepen de Zee, haar oneygen ele- scheepen

ment niet kan bouwen , leert de Natuyr , hoewel de Tortugiefche fc-
oeD°^'

[uiten de Ooft-Tartaren in Sina wilden wijsmaaken , dat de Hol-
landen Zee-katten waren , die dry dagen en nachten onder water kon-

den leven. , .

Het Volk, en Forfre/fen fouden t'famen inutilen vruchtloos zijn, Magazijnen

indien fy niet behoorlijk wierden voorfienmet Magazijnen , fovan die zijn

'

g

Ammunitie tot teeenweer en agsrefïie van haare Vyanden , als vivres
fo van

.
Anj'

11 n 1
•

1 » *•% • 1 f 1 t
munitie als

tot onderhout en veriterkinge van de Militaire Krachten, ionder dewel- van vivres^

ke men niet alleen niet ïoude konnen ovenvinnen , noch leven , maar

overwonnen werden fonder ftaal , en vervallen van alle Militaire Difci-

cipline, gelijk het feggen was van feker Keyfer ; dat een Soldaat niet

gehoorfaamt , als wanneer hywel gekleet, gewapent, gefchoent en

verfaadigt is , en yets in fijnen knap-fack overheeft.

De Speciale queflien van de wervinge van Volk, uytwatNatier?,

en van wat ouderdom ; van Fortrefïèn , haare forme en fituatie ; van

de Scheepen > haaren bou en beftier , en van de nootfaakelijkheeden in

C 5 een;
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een Magazijn > fal ik voorby gaan , als zijnde btiyten ons oogmerk

en profeilie , en die overlaten voor de Krijgs- en Scheeps-kundige , en

Ingenieurs.

iS'is?
06 Maar alfo fonder de Finantie en betaalinge van geld-middelen de

Militie foude vergaan , het Volk^ verloopen ; de Fortrejfen vervallen,

de Magazijnen ofttbloot blijven van alle nootfaakelijkheden , en een

'Republijk^ nootfaakelijk te gronde gaan ; en gelijk Tacitus feyt : dat

geen Volk in ruft en Vreede kan leven , fonder de wapenen , geen

wapenen hebben fonder foldye, geen foldye fonder Finantie , fomoet

mede zijnde principaalfte j(orgevan diegenen, welken hetftuyrvan

Staat is aanvertrouwt , dat fy de Finantie beforgen , en de fchat-ki-

ften van het Land altijd met eenigen voorraad provideeren , om dat het

Geld is een ornament by Vreede, en een fubfidie by Oorlog, waar

uyt men Vrienden en Vyanden door benefïcien kan verplichten , den
• benodigden te hulp komen , en alles te wegen brengen , wat maar in

het vermogen van menfehen beftaat , en daar door dijkwijls fekerder en

met minder perieul een Vyand overwinnen , als door het fwaart , het

welk Tetronim Arbiter wel uytdrukt met dit Vers

:

J5)uisqms babet nummos feeara naviget aula>

Fonunamquefuo temperet arbitrio. <

Multa loquar : Jjhiidvis nummis pr&fentibns optat

Et veniet ; claufum pojfidet ar&a fovem.

Dat is

:

JDe Vorfi , die 'tgeld beheert , heeft 't veyligfle gebiet,

'De Zeegfiaat aan fijn wil , bet (jlukjdat wil ofniet.

'Kfcg weer : 2?ietgeld en eyjl al watgy ookJ>tgetrt>

'Tfal zijn j want Jupiter word door u fchat beheert.

So onmogelijk een rnenfch kan gaan fonder fennwen , even fo min kan

een Staat beftaan fonder de Finantie van geld , 't welk is de Senuw van

den Oorlog , die by cfes Ouden Trins Wille?» de I. genoemt wierde

miers'h

*

T~°'
^e voornaamfte Gefpe van het Harnas. Alleen de Lacedemoniers heb-

den geen ben haare Republijk ftaande gehouden <oo. jaaren fonder de Ftnan-

tie , op dele wijs : Als haare Republijk in eygendom bcfat een leer

groot en vruchtbaar gebiet , 't welk onder de onderdaanen eerft feer on-

gelijk in akkers verdeelt zijnde , naderhand door de Regenten fo egaal

wierde gediftribueert , dat elk burger > tot onderhout van fijne familie,

(o veel lands hadde , als hem nodig was , 't welk hy , wegens de Wet
van

Finantie.
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van LycurgHi niet vermocht te verkoopen , noch gout offilver te han-

teren , maar moft leven van. 't gene de Velden voortbrachten , gelijk

in de eerde eenvoudige eeuwen gefchiede ; door 't cultiveeren van wel-

ke Landen fy haare lichamen verharden tct militaire krachten , de

ovcrdaat verlieten en haar gewenden tot fpaarfaamheyt en alle deugden.

Op die manier foude men in een welgeftelde Republijk wel mede kon-

nen leven , by aldien men geen vrees hadde voor machtiger Vianden.

Het Volker-Recht heeft ingevoert het rechtmatig gebruyk van Gout

enSilver, en foder Republijken door den rijkdom zijn verlooren ge-

gaan, fo is fulx toegekomen door het misbruyk , dat met heylfame wet-

ten kan verbetert werden. En hoewel Lycnrgm by den Spartanen, en

Moras is fijn boek genaamt Vtopia de Finantie verwerpen, cnAia-

chiavel lochent, dat Geld de Senuw van den Oorlog is , fo is nochtans

het fecuyrfte, dat eiken Staat eenigenfehat in voorraad heeft , Pecunia

Rne peenHo fiagilis efi feyt Celfus in L. 79. §.1. jf.de Leg. 3. en dat elk

betrachte
3

t feggen van Demoftenes : Sinefumptibus nulla T^espublica

confiftit-, opusque ei opibus efl , &fine iis nihilfiet, cjitod opus. De erva- Gebrek V20

rentheyt heeft dijkwijls geleert, hoe by gebrek van betaalinge de Duvt- P*ld
}!?«

fche Soldatefque (die onbetaalt niet wel wil vechten) door den Vyand is

gediffipeert. Als KeyferCareldeV. indenjaare 1546. op 't geberg-

te by Ingolftad fag de vereenigde Machten van verfcheyde Duytfche

Vorften en Rijx-Steeden tegens hem optrekken , prees hy geweldig

haare ordre en dapperheyt , maar feyde daarby , dat fy haaft , door man-
quement van geld en goeden raad (ouden overwonnen werden , gelijk

hem ook kort daar na gelukten. Als facob Trivultitts een feer ervaa-

ren Overde gevraagt wierde , hoe veel faaken men nodig hadde tot den

Oorlog , antwoorde dry : Geld , Cjeld , Geld.

Tot dele Finantie is mede niet genoeg , dat een Prins heeft rijke voor-raad

Onderdanen , en een ledige kas , want wat men voor fubfidie van de hoe yccu-

Burgeren te verwachten heeft in tijd van noot , getuygt genoeg den

Ondergang van Conjiantinopolen ; Als de Kèyfer van de Burgeren

voor fijn fervies en koltelijke meubilen geld eyden , fwocr elk , dat hy

niet in voorraad hadde , dat naderhand contrarie bleek , als Mahomct
de II. de Stad veroverende , voor hem alleen aan <?eld tct buyt maak-

ten 17. milioenen. »

In het bevorderen van de Finantie moet men de eerlijkheyt en Finantie

waardigheyt plaats geven , en nalaten de vuyle winden van de Keyfers {£'^5
"?''

Vefpajiantts en Calicwla , die fo happig waren op de fchatten , dat werden,

den eerde uyt pis, enuytde bedelaars, en den andere uyt vuyle hoe-

ren-
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ren-loon en krakeelen tribut trokken , enhaare onderdaanen haaftde

huyt afvilden. Keffer Tiberius een groot Politijk, als hem aangeraden

wierde, dat hy fijne onderdanen met fchattingen foude belaften, fey-

de: BóniTaftoris efttondere pecus , & non deglnbere. Dat is: Een
goede Herder fcheertfjne Schapen , maar en vtltfeniet. .

De Gouver- De Gouvernante van de geld-middelen moet niet zijnde Cjierig-

'TgeWmoec fóyt , want als Terfetts Coningvan Macedonien meer beminde fijnen

oier zijn de opgeftaapelden fchat , als lijn eygen leven en Soldaten , die hy met die
gien-icyc, ^^ ^a^ konnen bevrijden, verloor hy al fijnen rijkdom , Staat en

Vryheyt ; Noch de Verquiftinge , om dat die penningen zijn verfa-

nochv«- melt uyt het fweetder gemeente, uyt dewelke men het bloetmede
quiiuoge,

jfonde aftappen , indien men de Finantie niet behoorlijk menageerde

;

Efraliceyt.

1
" Maar alleen de Liberaltteyt zijnde gereguleert na de rechtmatigheyt

enwijsheyt, die het geld befteet , daar het nodig endenuttelijk is, het

welk eygentlijk menageeren is , hoewel men by eenige voorvallen

forritijds wat hjberaalder moet fpendeeren
., gelijk Teremius feyt: Te-

cuniamin loco negligere maximum interdum eft lucrum.

Dus verre van de vijf Staats-Maximen en Gronden , waar op eiken

Staat is geveft en getimmert , en by welkers obfervantie word gehand-
intereft haeft het rechte en ware latereft van eiken Staat, 'tweik deheeden-

van Staat r ... . _ . . .,

hoe by de daagle Polltijken Ratio Status y de oude fus Dominationis & Arcana,

wMrïeno»
ïd

I**per*i* l̂ e Italianen Ragtone di Stato en de Franfe Raifon d'Eftat noe-
men. nïen ; Defe laatfle behertigen 't fèlve fo wel , dat den Secreeten Raad,

waar mede den Koning by na alle morgen befoigneert over de gewich-

tigfte Affaires , beftaat uyt vier Perfoonen , die de Principaalfte zijn in

't waarnemen van de boven genoemde Staats-Pilaren , als MT
. Tellier

wegens de fuftitie , Pompone wegens de Pohtie , Turenne wegens de

tjfyt'Uitte en Colbert wegens de Finantie, latende de Religie be-

voelen zijn aan de Vigilantie van de Geeftelijke , die in den voornoem-

den Raad geen acces of fe/Iie hebben. Van dit Intreft pleeg feeker

feer wijs en ervaren Veld-Overften te feggen ; dat het regeert over de

Princen , gelijk die over haare Onderdanen ; En hoe veel hooger een

Prins boven haar is , fo veel grooter kennis van Staat word in hem ver-

eyft , als van al fijne andere faaken.

tSeivekan Kan een Prins altemet bedrogen., en fijne Raads-Iuyden verleyt
mei bcdnc- vvcrc?en s het vvaare Intereft kan noyt miflen of bedriegen ; want voor

fo veel het Intereft wel of qualijk word waargenomen, voorfo veel

neemt den Staat daar door afof aan. Waar uyt dan volgt , dat byna alle

ouade uvtvallen en tegen/poet van Staat ontiban alleen daar door, dat

het
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het waare Intereji niet wel worde gemanieert by den genen , aan de

welke de Macht en Regeeringe des Staats is toebetrouwt , 't zy , dat fy

het waare Intereji niet wel verftaan • ofdat fy door voor oordeel , be-

geerlijkheyt ofte anderfints verblint zijnde het felve niet willen ver-

itaan , ofte verwaarloofen.

En nademaal alle Heerfchappyen van Rijkenen Landen daar door verander-

de geftaadige ongeftaadigheyt fofeerzijn onderworpen , dat fy fo wel aVie ^s taa-

a

als een Menfch gebooren werden , toenemen , groot werden , afhe- ten.

men, verouderen, ja felfs geheel verfterven en verdwijnen -, So is het

de nootfaakelijke plicht en ampt van alle Regeerende Princen en Hee-

ren , die het Roer van het gemeene Schip , waarin wy altemaal vaaren,

in haare hand hebben , dat elk van haar , enallegefamentlijk, door de

voorfz. Staats Maximen en Cjronden , zijnde haar Compas , daar

op fy alleen moeten fien , tegens weer , wind , ftroom , tempeeften

enalderhande tegenfpoet, 'tfelve fodaanigheen en weer doen lavee-

ren , dat het ten laatften behouden mag binnen komen in den gewen-

ften Haaven , die haar Oogmerk en Intereji is ; Niet volgende de

Les van de ftraffe en onverfettelijke Stoici , die het Schip liever fou-

den ftellen in het grootfte pericul van heel en al te vergaan , als dat fy

een duym-breet uyt den regel-rechten weg , leydende na defen Haaven,

fouden willen wijken.

Het Intereji van Staat is fo verre boven alle Civile ,
ePublijkc en » mtreft van

Fundamenteele wetten , dat het op alle manieren daar tegen kan difpo- Sta."
c ^."

neeren , als de welvaart van den Staat fulx maar vereyft. Want den Staat ten het is.

fich geenfins na die wetten , maar die wetten haar moeten voegen na

den Staat, fo menigmaal fulx wordyereyft door de Noot, dewelke is

van-fuiken kracht , dat fy een faake toelaat, die na de Civile en Fun-
damenteele Wetten ongeoorlooft is , naar het gemeene fpreekwoord

:

Noot breekt Wet.

En om dat de Welvaart van den Staat is het voornaamfte poincT,

waar na alle menfchelijke wetten dienen gereguleert te zijn, fomag
men ook felfs wel buyten noot , tegens de Civile en Fundamentele

Wetten beoogen het Interefl van Staat , want , indien de Wetten

,

gemaakt tot voordeel van den Staat , den felven prejudiceeren , fo ko-

men die Wetten felfs te vervallen, en blijven geen Wetten meer.

Dewijl nu dan de Welvaart van een Land dependeert voornament- Aandeob-
.... '

1 1 r •
r r • lervantic

lijk aan een goede oblervantie van de Staats Maximen, io is voor vande staats

allen dingen hoognodig, dat een Prins niet in 't werkltelle, dan met Xpêndêeit
goet beleyt van gefonde en wijlfelijke reeden , op dat hy daar door , als de Weivaart

D. in staar.
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in een Spiegel , de groove misflagen van anderen Tiende , fich by alle

tUtweymg voorvallen weete te wachten. Maarom datfulx van alle eeuwen toe

werd'-
1

onfe tijd toe, feerweynig is betracht en naargekomen , en de wereld

altijd metweynig wijsheyt is gegouverneert , volgens den bekenden

fpreuk :

^eiprovidentia dr hominum ftultitia gubernant mundum.

Dat is

:

Gods wvjS beflier , en 's menfeben Mal
Regeeren t'famen 's werelds Al.

tfarorti ook So zijn daar door alle Heerfchappyen en Regeeringen, fo meenig'er
alle staaten qq^ is ? nieteens, maar meermaalen fodaanig van haaren voorgaanden

iioge onder- Staat verwiflelt , enhaarfelfs fo ongelijk geworden, dat indien fy in-
worpen zijn, fagen den Spiegel van de oude Hiftorien, fyhaar felfs in geenen deele

meer fouden kennen. 'T welkfeker Heydenfch Philofooph feyt te ge-

fchieden door de Gooden , welker voornaamfte werk foude zijn , het

ixempicn eene te verheffen , en het ander te onderdmkken. Waar zijn nu te vin-

den BabyIon en Ninive elk van 3. dag-reyfen groot? Waar is de

Heerfchappye van den rijkften en machtigden Koning Salomo , wiens

gelijken noyt voor ofna hem is geweeft ? Waar is den wonderbaarlijk

ken Scepter van Juda? Waar is den grooten Rijkdom van Tirus en

Sidon ? Waar is het hoogmoedige fartbaao met fijne vijf-hondert

Oorlóg-fcheepen ? Waar is de wonder-groote Macht van de Vier

^[ïonarchien en voornamentlijk van Romen , welkers inwoonders

dorften glorieeren , als of haare Stad onveranderlijk en eewig was ?

Waar is een Staat gebleeven , als hy was voorheen ? Defe geduyrige

veranderingen blijken genoeg by de verfen van Ovidius xv. i&teta-

morpb. als hy feyt;

:

Sic omnia verti

Ccrnimus , atque alias ajfumere roboragentes,

fonadere bas : Sic magnafuit eenfors virisqut,

Perqae decempotttit tantum darefanguinis axnos,

JSlmc bumilis veteres tantum modo Troja ruinas.

Et pro divttiis tumulos oftendit avorum.

Qarafuit Spart& , magn& viguere Mycent-,

Nee non& Cecropis , nee non Amphionis arces.

Vtle[olum Spart& ejl : Alta cecidere Mjcena.
Oedipo-
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öedipodioniti quid[unt mji nomina Theb<t ?

Ghtin Pandionia rejlant nifi nomen Athene f

Dat is:

Dus ketn en draap het al , daar[iet men Volk/en klimmen,

Hier daalen : Trojen booggerefen uytfijn kimmen,

En geld-en held rijkheefit ttenjaaren fo veelbloets

Geftort ; Maarpuy en afch is nu fijn zeegen- koets.

Der Vadren[echte tombe is nu voor al fijn fchatten.

Vermaart was Spanen , dat geen eeuw kan omvatten >

^Cycene , Thebe en Athene door haar macht

:

Waar is nu Sparte ? Waar Mycenens trots en pracht $

Wat liet voor Theben en Athenen na den "Rpover ?

Van beyden bleeven niet als bloote namen ever.

Alle die Rijken enStaaten hebben betoont , dat {wegens de voorge-

melde menfchelijkj fotheyt) noch Macht, noch Sterkte beletten de

Veranderingen , met dewelke alle wereldfe dingen fwanger gaan ; dat

alle Rijken en Landen hebben gelijk als een geietten tijden fleur •, dat

veele in haar begin ofte kindfe jaaren fmooren , feer weynige in geduy-

rige voorfpoet de hondert jaaren bereyken , dewelke van veelen geftelt weynige

werden , als het volkomen ouderdom van Rijken en Landen , 't welk reyken hon-

geen van allen foude voorfpoedig overleven ; Hoewel men het tegen- dert
L
aat in

deel , behalven andere , fret in het wonder groote en machtige Kev- contrary

[er-Rijk, der Turken , 't welk niet door fataliteyt , gelijk fommige wil-
xJJEJjJ,

,0

len , maar door fijne ftrenge Politijke en Militaire Maximen en Gron-
den, fo in Religie als Politie fijn Climaterifch jaar niet alleen ruym
twee maaien in continueelen voorfpoet heeft gepaffeert en overleeft

,

maar noch fchijnt in die fleur te fullen continueeren , en londer ophou-

den meer en meer toe nemen , tot fchrik van alle fijne nabuyren.

Even op die wijfe hebben de Staaten van Holland by feker Placaat in in Holland

dato den 16. OElob: 1 587. verklaart, dat binnen de tijd van Soo.jaaren,

in dewelke de CJraaven met de Staaten defe Landen hebben geregeert, „
den Staat der Landenvan Holland en Zeeland isgeweefi onverander- ,,

lijk. > enfogeduyrig , als eenigen Staat ter Wereld[oude mogen wefen, en „
in die tijd noyt met den[waarde is geconcjuefteert , o[te t''ondergebracht ,,

geweefi , noch by Uytheemfe , noch by Inlandfe Oorlogen , 't welk wy „
niet en weten, ofvaneenige andere Rijken (ten ware van de Repu-„
blijke van Venetien ) tegenwoordig foude mogen worden gefeyt , [on. „Scne"

D z der
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5) der dat men hier van eenige andere reeden [oude konnen geven , dan d&t

5> altijdgoede Eendracht , Liefde en Verftant is gexveejjk tttjfchen den Prin*

5» een en Staaten vanden felven Lande, 'T welk is het eerfte en voor»

>, naamfte pointe van haar Intere.ft.

vrsnknjk Maar om nu eens te fien een voorbeeld van die geftaadige verande-

voorbecid ringe van Rijken en Landen , fullen wy in 't kort opnaaien de geduyrige

se vcfande- " verwiflèlingen , op- en ondergang van het groote en machtige Konink-
«nge. rijk Vrankrijk. > die het van fijn begin tot in onfe Eeuwe onophoude-

lijk is onderworpen geweeft. , hoewel de Franfe geen Veranderinge in

haar Rijk willen erkennen , maar glorieeren 't felve van begin aan tot

nu toe , fonder exempel ,. onveranderlijk geweefr. te zijn.

Het begin Het begin en oorfpronk van de eerde Inwoonders van Vrankrijk is

fprouk van door ^e Vereeuwde tijd fo min bekent , en fo feer verduyftert , dat

de eetfte in- nien niet fekers daar van kan pofeeren ; En watter door verfcheyde Au-

van vrank- theuren van word verhaalt , fchijnt meer een fabul als de waarheyt. Dit
«ijk- alleen word van de meefte geglooft , dat Askenaz. een Soon van Go-

mer , wiens Vader faphet , en Groot-Vader H^oach was , na de

Babylonifche verwerringe , in de verftroijnge der Volkeren , met de

fijne is gekomen in Europa , zijnde fijn Groot-Vader faphets erf-

deel , en heeft aldaar bevolkt Thracien , Macedonien , Griekenland ,

en vervolgens door de vermeerderinge van het menfchelijke geflacht

Dujtsland , Gnllien, Spanjen en Engeland , alwaar'die Volkeren over

al eene en defelve fpraak gebniykten , en naderhand van de Grieken

met een gemeenen naam Kelten, en van de Hebreen, de Kinderen

van Askenaz, genaamt wierden. Maarmet wat naam het Volk, dat

het Land bewoonde , 't welk tuffchen de Piren'éen enden Rijn gele-

gen is , en nu Vran\rijk^ wort genoemt , van andere Volkeren wier-

de onderfcheyden , is door de vereeuwde tijd verburgen : Alleen dit is

uyt de oude Hiftorien bekent , dat onder de Regeeringe van Tarqui-

yitts Prifcus Roomfche Koning , ontrent 6oo. jaaren voor deMenfch-
werdinge (^hrijli , het woord GalUa is voortgekomen van de Inwoon-
ders , die toen den naam voerden van Cjaulen ofte Gallen , dewelke

naderhand van de Franken zijn gefubjugeeit.
eb van dcf« Maar waar de hedendaagfe Franfe en haaren Naam van daan komen
te^enwoor- .. • ö
dige,aisook zijn Tritemim, Hunibaldus en andere , die haar navolgen , van meeni-

^iara.
atCn

Se ' a^s °^fy afkomftig waren van eenen Erancm oiFraneion een foon

van Heïlor , die een Soon van cPriamus was , ^riamus wederom een

Soon van Laomedon , wiens Vader llus en Groot-Vader Tros was

cerile {lichter en fondateur van dat vermaarde Trojen; Waarommen
eenicc
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ecnige van de tegenwoordige Franfe in haare Afkomft-boeken fkt uyt

de Lendenen van Triamus en Hetlor met een langen keetenneder-

daalen ; Doch om wat fekerder te gaan , fuilen wy ons begin maken

van die tijd, waar van ons de Hiftorien met meerder waarheyt verfee-

keren.

Na dat de Romepen door haaren Veld-Overften fulifts C&far

geheel Cjallien in de tijd van negen jaaren hadden verovert , en door

veele andere groote overwinningen feer voorfpoedigh waren gefteygert

tot in haaren hoogften top , en daar door verkreegen de Vierde en

Machtigfte Monarchie $ So is die naderhand door verandering e inde

Reeeeringe en verfuym van haar waare Interefl fo feer wederom ver-

vallen en gedeclineert , (volgens den fpreuk der Politijken ; Dat de

hoogfte volmaaktheyt van een Staat is een onfeylbaar teeken van fijne

aanftaande mine en ondergang, Summifcjue negatum (i are dm) dat

ontrent het jaar 400. na de geboorte Chrifti , ten tijde van de Regee-

ringe van Keyfer Honorius , een gedeelte van de Cjotten , uyt Span-

jen en Italien, welke Landen fy alree verovert hadden, in Gallien

hebben ingenomen de Provinciën van Narbonne en Languedok. (qua-

ü Languede Goth) En cte Bourgondions , of om beeter te feggen

Burg-woonders , ook eenige andere Provinciën van Gallien, alwaer

fy een Koninkrijk oprechten, dat fy na haaren naam 'Bourgondien

noemden. En wat, van (gallien noch overig bleef, is geoccupeert door

eenige Duytfche Volkeren , wonende tuffchen den "Rijn en Elf, als

fy jjjitintilittm Varurn Roomfchen Veld-Overilen , door haare onder-

linge confpiratie en t'famen fweeringen geflagen , en door die victorie

haar van 't jok der Roomfche Monarchie ontlaft , en haare voorige vry-

heyt wederom bevochten hadden , waar door fy den naam van Fran-

ken , dat is , vrye Luyden hebben aangenomen.

Defe Franken hebben haar in den jaare 41 8. verkooren eenen Kc- D *

?

rank«>

ning, genaamt Marcomirus , den welken binnen het jaar overlijden- haar een Ka-

de volgden 'Vharamond dat is Waar-mond, of Fraay-mond , on-
n'"r̂ s,

larC°~

der den welken fy met alle macht den Rijn meer en meer naderden, daar na

Ten tijde van defen Tbarawond wordgefeyt, hoewel geheel onfee- onderTvlen

ker, dat het Salifcbe Land-Recbt , ofde Lex Salica foude befchree- de Lex SaU-

ven zijn , 't welk fijnen naam foude voeren van de Salijs , feeker voor- maakt zïjö*

naam Volk der Franken , 't welk woonde by een Revier genaamt Sa • die b *Uu

la of Ifala , nu Yjful, daar men nu noch vind Trani-Ifalania of tobben vaa-

Over-rjful en Salland.
dc Sa!,i'

Na dat defen VharamcnX was overleden , is hem eefuccedeert fijn ciodius

D 3 Soon
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Soon Clodim Comatus, dat is, Langhayr (om dat in die tijd alle de

Franken lang hayr en lange baarden droegen , tot een teeken van haai-

ren Edeldom en Vryheyt , om welke reeden (y ook alle Volkeren , die

fy overwonnen , dwongen haar hayr en baarden afte fcheeren) dewelke
rendeerde fijne Koninklijke refidentie hield tot Duysbergaan den Rijn in het

MtdtnRtiv Landvan fleéf , tnffcliende tAnger en de "Roer gelegen, hoewel

fommige verleyt zijnde door de gelijkheyt van den naam, t' onrecht

gevoelen , dat het Soesborg aan den Tj[ul in de Cjraaffchap Zut-

phen foude geweeft zijn. Van Duysberg voer hy over den Rijn , en

invadcen invadeerde de loederlanden , die men nu de Spaanfe noemt , in den
Keeriand, vveiken hy den Romeynen ontweldigde Camerijk^, utrecht ofte Ar-

ras , Braband , Luykerland en watter over'g was tot den Soom toe.

Maar hy wierde daar door lAetius en Majoranus Roomfche Krijgs-

en word te Overften fo dapper onthaalt , dat hy gedwongen wierd hem weder over

vendoordê den Rijn, na fijn voorige woonplaats te begeven, alwaarhyin't jaar

Romeynen. 450. cjuam te overlijden , nalatende tot fijnen Nafaat Meroveus van

den welken het eerile Koninglijke Gejlacbt der Merovingen fijnen

oorfprong rekende , dat 300. jaar de Franken in Gallien heeft ge-

regeert,

den tuin
V" Defen Merovens is met fijne Fransen gefcheept over den *Rjjn ,

en heeft aldaar verovert Kenlen, Doornijp, Camerijk» Reims, Soijfons*

Orleans , en noch een groot gedeelte van Gallia , waar in hy hem ne-

derfette by de Revier Axona , alwaar fy fpreekende Duyts , en de
en geeft oc- Inwoonders van Cjallien gebruykende een gecorrumpeerde Romeynfe

Formeeren ofLatijnfche Taal , door haaret'famen menginge en by een woninge

Ie} il k
tan" hebben gefineet de Franfche Taal.

ciodoveus Naderhand hebben defe Franken onder de Regeeringe van Clodo-

üeerTVoQtc veHS n*ct a^een geheel Cjallien den Romeynen , Cjotten en Bottrgon-

Landfchap- dions ontweldigt , maar daar en boven noch overwonnen de Alleman-
i>ïa

nen by Sulpich , (al: Tobiacum ) en verovert al watter ley t van de Al-

Duytfehe pes en Virene'èn , tot aan den Rijn en Zee. Onder defen Clodovens
Prankenko- hebben haar feer veele van defe 'Duytfche Franken uyt Cjallien over

Fiauken- den Rijn en Main begeven in het verlaten en ontvolkte Land der
land. Allemannen tullen de Mayn, 'Rfgnits, Pegnits, Altmuel> de Tanber en

Donauw , en dat van haaren naam Frankenland genoemt , alwaar noch

een van de Tien Circuls des Rijx , onder den naam van den Frank}-

fchen Kreits , word gereprefentcert.

eeSèSu
8 Pe*èn Clodovetis heeft het eerfte onder de Koningen het Chriften-

ftea Koning, Gelooft aangenomen, waar van dek jegenwoordige Koningen van

Vrank-
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Vrankrijk haar den Tttul van Aldér-Chrifllijk^fte en Eerft-gebooren

Soonen van de Kerk. nu noch toeeygenen ; hy heeft mede het oude

FranfeWaapen, zijnde dry [wartepadden in een gout veld , verandert het oude

in dry goude Leliën , in een blauw veld* rranfe wa-

AÏs hyin den jaare 514. cjuam te overlijden, wierde dat groote
p

HetRijic

Rijk verdeelt onder fijne vier foonen , Cbildebert , Clotharius , Glodo -^ T"~-
*

1 « t T-. f\ t
ut.cn 1x1 vic*

nur en Diederich , van dewelke de Eerite regeerde tot Tarts met ren

den naam van Koning van Vrankrijk ; De Tweede verkreeg het Rijk

Belgium, waarvan derefidentie plaats was tot Soijfons ; De Derde

regeerde tot Orleans ; De Vierde befat het Rijk Zrfttftrajia foitee-

rende onder haare Hooft-plaats Mets. Maar alfxdry van die foonen,

fonder manlijk oyr na te laten , quamen te overlijden , fo heeft Clo-

tharius Koning tot Soijfons het heele Rijk der Franken in den jaare
JfJjj^j.

us

558. naveele verwoeftingen , onder fijne gehoorfaamheyt wederom nüig,

vereenigt.

Nadatdefen Clotharius in den jaare 5^4. overlijdende naliet vier mwienhet

foonen , fo is het felve Rijk voor de tweede maal wederom verdeelt , J^J^"
totdat Clotharius de II. na de dood van fijne dry broeders, inden word vet-

jaare 5
68'. het geheele verdeelde Gebiet der Franken onder hem alleen

ce u

bracht, na welken tijd dit Rijk noch verfcheyden maal is verdeelt en

gefcheurt in Francia , Auftrafia &c: tot dat eyndelijk A°. 614. wier-

den ingevoert de Cjroote Hof-Meejlers , dewelke metter tijd aan haar Macht der

kreegen de geheele Koninklijke macht , behalven den Titul en de Hof-Mee-

Kroon; Want in haare macht was Oorlog en Vreede te maken, en wicn fiers

van de volgende Koningen van die tijd afregeerde tot 'T!ipin toe , had-

de meer den naam , als de macht van Koning. De Koningen vertoon-
1 1

den haar toen eens in 't jaar op Paasdag aan het Volk , met een langen

baart en geel gekrult hayr , fittende op een boeren-wagen , Die van

vier oflcn wierde voortgetrocken, dewelke omhangen enopgepronkt

waren met blom-kranflen ; Dit is oorfake geweeft van den ondergang

van het eerfte Koninklijke Geflagt van Meroveus , want de Konin-

gen , om dat fy alle gewichtige affaires lieten verhandelen door de voor-

noemde Hof-Mecfters , als eerfte Minifters van Staat , en felfs de Re-

geeringe heel verwaarloosden , raakten fy by het Volk in kleynachtin-

ge, tot dat Tipin Soon van Carolus tjfylartellus , die ook mede

qrootHof-i&teefter was, Koning Childebertin een Kloofter fluy-

tende , de Koninklijke macht aan hem bracht.

Defen Carolus tjMartellus was de ftrydbaarfte Held, die oyt „C»/»
_ T . ,,- , . . .7. i - r i. -> ^-. • Martellus
Vrankrijk hadde gelien, want hyde Saxen en Weji-Gotten tnum- eenftrijdba-

r,!,^-» reaHtld.pUMilwC
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phantelijk heeft overwonnen , en van de Saracenen , die frankrijk

invadeerden , ineen V^ld-flag ter neder gemaakt over de 300. duy-

fent, en de refleerende over de Pireneën weder doen retireerenin

Spavjen.

Hy was ook fo genereus , dat hy refufeerden te accepteeren den

Titul van Koning , die hem wierde geoftereert , feggende, dathylie-

, ver Heer over den Koning , als Koning felver wilde zijn.

Koning. Pipmus bygenaamt de Korte loon van den voornoemden Carolus

tyitartcllus , is fijn Vader in 't Hof-Meefter-Ampt , enin'tgefag

over de Koningen gevolgt , en heeft eyndelijck , door hulp en toedoen

van Paus Zacbarias , het Rijk alleen gekreegen , en 't felve overge-

carei <fc bracht tot het tweede Geflacht der Koningen van Vrankrijk , 't welke

wint v«ie genoemrword Fannlia Carolinga , ofhet Geflacht van forel , foon

Landen. van Pipin , bygenaamt de Groote , om dat hy boven andere Koningen

heeft getriumpheert over alle fijne Vyanden ; Want hy heefu eerft den

Lombarden ( ofte Lang-baarden ) hun Koningrijk ontweldigt , de

Saxen 3 3 . jaaren beoorlogt , en eyndelijck overheert , 't welk noyt ee-

nig Koning voor hem heeft konnen doen ; want de Saxen , dewelke nu

die van den Neder-faxifchen en Wefl-pbaatfchen Qrcul werden ge-

noemt , waren feer hard-nekkig , om het Chriften-Geloofaan te ne-

men» totdat eyndelijk haaren Koning Witekjnd Chriftum belijden-

de, endoor £arolus ^iagnus overwonnen zijnde, van hem is ge-

• continueert in deRegeeringe van Saxen en Weft.pbaalen.

Naderhand heeft defen Carolus Magnus de Britten, Deenen en

Noormannen in Vrankrijk_ overwonnen , *DuytJiand , Italien en een

groot gedeelte van Spanjen fich onderdaanig gemaakt , waarom hy

niet alleen wierde gevreeft en ontilen van alle Koningen van Europa ,

maar oock felfs door Ambaffadeurs van de Perfianen en Abijflnen be-

groet , en met Koftelijke gefchenken vereert. Om welke reeden ook
die van het Oofien , Afta en slfrica alle die na het Wejlen .wonen

,

Franken noemden , dat tot defen huydigen dag by haar noch in ge-

woonte is.

Na dat hy fuiken grooten heerfchappye hem hadde verworven , als

noyt eenig Franfche Koning voor of naar hem heeft gehad , fo heeft hy

wederom opgerecht het Roomfcbe Keyfer-rijk in'tWeflen, 't welk

van het jaar 475. tot het jaar 8oo.fonder Keyfer was geregcert ge-

weeft.

Word Want in het jaar 800. op Kersdag is hy binnen Romen, door Paus
joomfchc £9o fa III, gekroont en genoemt Keyfer , met toejeuginge van

y
't Room,
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't Roomfche Volk : Carolo Auguflo a Deo fcoronato diufelici , vita,

falfts & vi tl oria.

Defen Groóten Carel hadde fijne Ordinaire Refidentie binnen

ssiaken , alwaar hy in den jaare 814. overleed, nadat hyhetKc- cnfteift,

ninkrij'k der Franken Jiadde gebracht tot de hoogfte macht en ont-

faggelijkheyt. Maar kort na hem wierd 't felve Rijk by fucceflien on-

der verfcheyde Hoofden verdeelt , 't welk oorfaak was , dat door on-

derlinge twiften het felve Rijk by na geheel te gronde ging. Want fijn

Soon Lodemjk.de I. toegenaamt de Godtvrnchtige wierd van fijn ey- Lodcwijk

genfoon Lotharius den Scepter ontwekügt , en als een Munnikge- dei. raakt

ichooren zijnde , in een Kloofter gefteeken , waaruythy een jaar daar Troon in

na , door hulp en toedoen van eenige Voornaamfte en Grootfte in £^
ja°°'

Duytfland , en Frankrijkj wierde herfteltm fijne voorigeMajefteyt.

Maar om dat hy, by fijn leven, fijn Rijk feer ongelijk hadde verdeelt

'onder fijne 3. foonen , en den Outften , genaamt Lotharius toegeleyt Vraaluijk

het grootfte en befte gedeelte , beftaande in 1tallen en Auflraften , ^ drtcnvc?
met den naam en digniteyt van Keyfer , Lodewijk Duytfland , en Ca- deelt

rel het refteerende, zijnde het groofte gedeelte van Frankrijk.) fo

hebben defe twee laafte , aangeprikkelt zijnde door de Staat-fucht van

Lotharius daar tegens haare krachten t' famen gefpannen , en hem door

<een vreefelijken Oorlog gedwongen , haar Vaders naagelaaten Rijk op

't nieuws , en met gelijker portien te verdeelen.

Van die tijd afis der Franken Heerfchappye fo lang gefmaïdeelt ge-

bleeven, tot dat eyndelijk Koning parelde III. genaamt de *Dik' Careide

ke alle defe verdeelde Rijken en Landen wederom heeft vereenigt ,111. byge-

cÜe de eerfte na Carel de Groote wederom Roomfche Keyfer wierd , en ^kke.
°

hem Duytfland , hallen en frankrijk onderdanig maakte. Hy
raakten echter eyndelijk in fuiken haat , dat de Stenden en voornaamfte

van 't Rijk hem niet alleen van 't Keyferrijk priveerden , maar ook na

dry daagen vaftens fouden van honger hebben laaten vergaan , indien

den Bi/fcbopvan Ments hem niet met eenig onderhout van fijne taa-

fel hadde verfbrgt.

Maar fooraswashy niet overleeden , ofhet Franfche Rijk wierde ^£"^2*
wederom gefcheurt en verdeelt in fes deelen , en daar door in macht fo in feflea v««

vermindert en afgeflooft , dat het fcheen fijn tijd uytgeleeft te hebben. de<lt

'Duytfland , en het Keyferrijk. wierd in 't jaar 912. van het Franfche

Rijk wederom gefepareert , en , na dat de linie van Carel de Groote met
de dood van Lodewijk defefte in Duytfland was uytgefturven , daar

over tot Keyfer geftelt Conradus de I. Henor up ïrmkenUnd*

E Om
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Om defe tijd wierd van de Rijk-ftenden mede gerefolveert , dat in

het toekomende niemand foude mogen Keyfer werden, als die in

Duytfland gebooren en opgevoet was ; Hier mede flooten de Duy.-

fchen de Italianen , uyt Duytfche in Cjaulen verbafterde Franfche,

en andere Natiën ftyt het Beftier des Keyfer rijkj > en hebben het Cdve

ook fo achtervolgt, datter federt die tijd tot nu toe, geen vreemde meer
tot de Keyferlijke Digniteyt zijn geavanceert , als dry , namentlijk

uihhonJHS de X. Koning van fafliUen, Richard Hertog van Coma*
voan , broeder van Hendrik^ de III. Koning van Engeland , en

Edttard de III. Koning van Engeland , dewelke echter in tijds

en na behooren niet compareerende daar van bleeven gefruflreert.

Maar hoe de Franfche Koningen haar hier tegen hebben geoppo-

feert , Tullen wy fien in het vervolg.

Hier uyt is afte neemen , hoe dat na de dood van Carel de Groote >

fb lang iijn Geflagt heeft: geregeert , Vrankrijk^ is geweeft in de elen-

digfte en erbarmlijkfte ïtaat van de werelt , want de 3. loonenvan Lo-

dawijk^de I. hebben om de verdeelinge en regeeringe van het Rijk,

onder malkanderen fulke bloedige ende affchrickelijke oorlogen ge-

«n blijven io voert , datter in eene Veld-flag in de tijd van vyf uuren theevelden al-

eene veld-
jeen van fe Franfche en Duytfche Eedelen over de hondert duyfènt , fo

aooooo. Ec- dat Vrankrijk^ daardoor onmachtig wierde fijn onderhebbende Lan-

den te befchermen , veel min , om die noch te vermeeren , waar door

aangelokt wierden diverfe Natiën, voornamentlijk de T^oormannea ,

en Slavoniers , dat (y byna alle jaaren het heele Land afliepen , en

jammerlijk plaagden met mafTacreeren , rooven en branden ; en de bin-

nenlandfe oneenigheeden en oorloogen (die ten meeften tijd Vrank?

rijk^ hebben kleyn en onder de voeten gehouden) bedurven voort , wat-

ter noch overig was. So dat Vranhri^ noyt weder heeft weeten te

bekomen fijn voorgaande luyfter , die het hadde ten tijde van Carel de

Groote*

De laatfte van 't Geftacht van forel de Groote zijn geweeft Carel

de Eenvoudige Hertog van Lotharingen , en fijn foon Otto , dewelke>

om dat iy Lotharingen hadden ontfangen van den Keyfer , by den

Franfchen weynig bemint , ja eenigfins ïufpect waren, by welke occa-

fie Hugo de Groote (van dewelke Ihuanus en Strada feggen , de Hu»
genothen eerft genoemt zijn , met welken naam de Franfche noch ee-

nigef'eeuwen daar na haare hinderen fchrikten , en een ander yets quaats

roewenften , even al eens , gelijk fommige noch gebruyken het woord

Dwftts, zijnde een naam van een Roowfchepeld-Overfle , dewelke

de

delen.

Carel de

Eenvoudige
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deDuyfche ontrent den Tjful en 2\(eder-Rijn tyrannifeerende oor-

faak was van den noch bekenden vloek : Tfatjou de Droes haal) en fijn

Soon Hugo Capet , die (gelijk vooren verhaalt is) oorfpronkelijk wa-
ren uyt het Gedacht van Wittekjnd Hertog van Saxen , en befaten het

Graaffchap van Parijs , wraar dcor fy hadden bykans het felve ontfag

en macht , dat oyt de Groote Trincehjke buyfen by de regeeringe van

't eerlte Koninglijk geilagt van Aierovmg hebben gehat , haar hebben

in twee rampfaalige Veld-ilaagen overwonnen, en geweldelijk verftoo-

ten uyt de porlè/Iïe van 't Rijk , daar in fich Hugo (fapet fette in 't jaar

5)87. metgemeenetoeftemmingevanalledeGrootenin Frankrijk.* DeHcrta-

En daarom pretendeeren de Hertogen van Lotharingen , dat {y he- fhar£-gco°''

densdaags noch zijn wettige fucceffeurs van Carel de Cjroote , en de preteDdec-

rechte erfgenaamen van de Franfche Kroone. Daar en tegen hebben fy fche^uooa!

federt de Franfche Koningen , om dat die uyt het derde geflacht wa-

ren , namentlijk van Capet , voor onwettige befltters en Ufurpateurs

gehouden , waar uyt defen noch regeerenden Louis de XIV. mede
een is.

Over dek quefh'e zijn onder Hendrik^ de III. geduyrende de Hey-
lige Liane , en de groote macht en aaniien van den Hertog van Gmfe
verfcheyde boeken in 't licht gegeven , en na menfchelijk oordeel, is

niets meer oorfaak geweeft van defelve,, Ligtte ter eenre , en Faftie

der Hugenothen ter anderen zijde , als alleen, dat de volgende Komn*
gen de oude pretenfien van (farels Geflachte wilden dempen.

Dit derde en laatfte (jejlagt van Capet heeft by fucceifie in de

neergaande linie gecontinueert van 't jaar 987. tot het jaar 1528. als

wanneer forel de IV , genaamt de Schoone , komende te overlijden,

fonder wettig manlijk Oyr na te laaten, hem in de Regeeringe, tegens

wil van veele , gevolgt is ThihpsvanValoys , (foonvan Carel G-raaf ^j^oi*
van Valoys ,) zjjnde van 's Vaders fijde rechte Neefvan Carel de IV. Koning.

En dat volgens de cerfte fundamenteele Wet Saliea genoemt , de-

welke , fo de Franfche feggen, alle uytlandige, en ook die uyt vrouwe-

lijke linie komen en by gevolge ook Eduard de III. Koning in Enge-

land) met alle fijne nakomelingen,eens voor al, van de fuccefïte van het

"Franfche T^y^uytfloot, omdat hy was eenfoon-van de fufter van Carel

de I

V

, ende daar door naafle erfgenaam van de Franfche Kroon,

Defe Linie van Valoys heeft opgehouden met de Moort , die door

een Dominicaner Munnik in 't jaar 1 5 89. wierde bedreeven aan Hen-
drik, de III. Koning van Poolen en Frankrijkst van wien, naar vee-

le oneenigheeden de Franfche Kroon is gekomen op Hendrt\de IV.
E z zijnde
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zijnde een uyt het geflacht van Bourbon , wiens foons foon Louis de

XIV. heden noch regeert.

Capet, die liftig en ervaaren was in 't fmk van Regeeringe , heeft

in 't begin van fijne heerfchappye alle van kant geholpen , die hem ee-

nigfins fufpect fcheenen \ En om dat hy voorfag , dat het Rijk naar fijn

dood, door groote oneenigheyt heelindewerr foude raaken , ten zy

een feker fucceffeur van 't Rijk en Kroon , by fijn leven wierde valt ge-

Robbert (telt; So heeft hy fijn foon Robbert A°. 988. door Cilbert a^artz.*

kroont" Bijfchop van Reyms , tot Orleans laten kroonen tot Koning van

Frankrijk^, dewelke in 't jaar 99 7. fijn Vader fuccedeercnde , 34. jaa-

ren gelukkig heeft geregeert.

rodcwük Naa de gelukkige Regeeringe vandefen Robbert, heeft geen Ko-

Yostonz™' n'n£ ongehikkiger geoorloogt, als Lodewij\de IX. dewelke uyt

lukkig, aanpooringe van den Paus, met frjne; broeders en veele Eedelen naa

't Heylige Land gevaren zijnde , om 't khe. te recupereeren , door
wórd gevan- Jen Sultan van Egypten is gevangen , en niet eerder losgelaten , voor

dat hy , wedergeevende al wat hy airede genomen hadde , noch betaal-

de een groote fommegelds tot fijn rancoen. Hier door wierd hyniet

afgefchrikt , maar meerder aangemoedigt , om voor de tweedemaal

na Africa over te fteeken, en Tunis te beleegeren, daar voorhy

enflcrft. in'tjaar 1270. overleef. In defe belegeringe wierd fijn foon Philips

de III , na fijn Vaders dood, gekroont tot Korring. Hy van voor

de Stad opgebrooken zijnde, met fijn Leger, verloor op Zee door

ftorm 18. fcheepenmet 4000. mannen.

Naderhand hebben de inlandfe Oorlogen , als voorheenen , gecon-

tinueert , en frankrijk^ feer belet in fijne vergrootinge en aanwas,

doch Thilips van Valoys bracht noch aan 't Rijk het Prinsdom *Dau-

phinê. Want Humbert 'Prins van Dauphiné hadde eenen foon ge-

naamt 'Dauphin , dien hy feer beminde ; Maar alfo die fiibijt cjuam te

overlijden, wierd de Vader daar door bewoogen het <Prinsdom Dau-
phiné xm. 'Philips van Valoys over te geven onder conditie, dat de eerft,

gebooren Soonen van de Franfe Koningen, fouden voeren dentitul van

Dauphin , om daar door de geheugenis van fijn foon te seternifeeren.

Hier van heeft dit Prinsdom ontfangen den naam van Dauphinê,

{?h
rl

°d
Onder defen ! hilips van Valoys zijn feer heevige Oorlogen ont-

Fcanieen ftaan tufTchen de Franfche en Engelfche, dewelcke te vooren al lan-

Eogeifche.
gen tijd waren geprepareert , maar toen eerft recht uytgeborften

;

want als de Noormannen onder Willem den Conquefteur 'm

't jaar 1 069. Engeland door haare wapenen hadden overwonnen, hely-

ben-
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ben de Franfche Koningen de macht van de Noormannen beginnen

te vreefen , te meer , om dat fy in Frankrijk, dat groote Hertogdom

van Normandien befaten , 't welk van haar noch den naam voert.

En nademaal het een gemeen menfchelijk gebrek is , dat de eene de

ander misgunt fijn Fortuynen welvaart; So is Philips de I. Koning

van prrankrijk_daar door bewoogen , om tegens haar te maaken een be-

gin van een Oorlog, die tuffchen Lodewijk de Dtkjte, en Hendrik de I,

Konintr van Engeland , door het fchaak-fpeel uyt een vonkjen is

ontfleeken tot een groote oorloogs-vlam , dewelke meer en meer

vvierde opgeftookt door de onverfoenlijke antipathie, en natuyrlijke
.h^JuJfJ

tegenftrijd, die tufTchen de Franfche en Engelfche fodaanig was,dat deielve.

de Engelfche , dewelke haar feer oeffênden , om den boog wel te han-

teeren , voor een doelwit , waar na fy haare pijlen fchooten , pleegen te

fchilderen een man , op fijn Franfch gekleet , waar na fy haare kinde-

ren leerden mikken , haar vermaanende met defe woorden : Leert den

Fransman treffen, Defen haat is van de Ouders op haare Kinderen ge-

duyrig tot op deCe tijd, als by erfteniffe voortgeplant , en heeft altijd be-

let een oprechte en finceere vriendfchap tufTchen haar beyde , want al-

hoewel beyderfijdfe Koningen wel opgerecht hebben onderlinge en

nauwe Alliantien, (maar noyt foo nauw en wel-gemeynt, als nu tufTchen

Louis de XIV. en forel Stuart de II.) fo behout evenwel de we-
derfijdfe Natie daar door haar oude natuyr , gelijck wy dagelijks noch

befpeuren.

Sedert hebben de Franfche en Engelfche wel 500. achter een

volgende jaren geleeft ofin openbaaren Oorlog, ofgeveynfde Vreede,

tot ongeloofelijken nadeel van Frankrijk,! om dat de Engelfche, die

Normandien en Gafcogne in hadden , Frankrijk^ licht konden inva-

deeren, en van alle kanten cjuellen , daar de Franfche niet lichteen

voet in Engeland konden krijgen , ten zy door hulp van de Schotten.

Defen onderlingen haat heeft noch meer toegenomen onder Lode-

wijk de V 1 1. als fijn vrouw Eleonora erfgenaam van Gafcogne , om
haar bedreeven overfpeel van hem wierde gerepudieert , en van Hen»
drikjde II. Koningvan Er, oeland weder ter Vrouwe aangenomen;

Door welk huwelijk, behalven Normandien en het Hertogdom An»
jon , En aeland weder verkreeg Gafcogne.

Gelijk als de wereld geen twee fonnen , en de Grijkfe Monarchie

geen twee Alexanders , alfo konde Frankrijk, gee« twee Koningen
lijden; waarom de eenede ander focht te traverfeeren , en geheel te

mineeren».

E 3 Om

en
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Om defe en andere Oorloogs-vuyren in 't Chriftenrijk te bluffen,

focht de rpatts de Chriften Potentaten optewekken, om met ge-

meender hand den Saracenen het 'Beloofde Land wederom te ont-

weldigen ; Maar daar door zijn de gemoederen van wederfijden meer
en meer tegens malkanderen opgehift ; Want als Philips de II.

Eranfche , en Richard de I, Engelfche Koningen te gelijk in PaU-
flina waren, zijn fyom (onderlinge jaloufie en haat van daar wederge-

keert na Europa , om aldaar tegens eikanderen te oorlogen. Ui chard

wierd in fijne terugreyfe, door Leopoldus Hertog van Ooflenryl^

gevangen genomen , by welke occafie Philips fonder moeyten we-
derozn verkreeg IS^ormandien , en de andere Provinciën , die de £»-

gelfche in Vrankrijh^ befaten , en verwoede Engeland (eer elendig,

voornamentlijk na dat Richard was overleden.

Want als fohannes fijn broeders Richards (bon Arthurus wet-

tige erfgenaam van Islormandien
,
godloofelijk hadde laten ombren-

gen, en het vermoorde lichaam in zee werpen, heeft den voornoemden

Philips de 1 1. hem als fijn Vafal , na Parys ontboden , om aldaar

fijne bofe daad te verantwoorden ; Maar om dat hy in Perfoon niet

wilde compareeren, is hy by vonniife van alle Provinciën verfteeken en

eifeótivelijk daar van gepriveert.

Hier toe hadde Philips de fchoonfte gelegentheyt , om dat geheel

Engeland , om die tijd , tegens fohannes rebelleerde , ja fo , dat de

Engelfche Edelen de Kroon en Scepter aan Lodcwijk. de VIII.
prefenteer4en.

Maar dit zijn noch al voorfpeelen geweeft van een grooter oorlog

tuflehen die beyde Natiën, die ontdaan is in 't jaar 1536. tuflehen

Philips van Valojs en Edttardde III. uyt oorfaake van de Lex Sa-

liea, waar van hier vooren gementioneert is ; Uyt krachte van dewelke

de Franfche feggen , dat alle uyt-Ianders inhabil zijn tot haare Kroon.

De Engelfche negeerden niet alleen , datter fuiken \Lex Salica was,

maar feyden daar en boven , indien datter van bleek , die haar in allen

gevalle niet konde prejudiceeren •, en dat fy daarom rechtvaardige oor-

faake hadden , om die cjueftie te decideeren door het fwaart, dat een

Moogender Réchter is , als alle Wetten.

^ Welken Oorlog met verfcheyden fuccefien geduyrt heeft omtrent

DeFian- 20 °*
j
aaren > binnen welke Frankrijk. heeft gehad fogroote neerla-

fchs wor- gen , als oyt. Eduard nam daar op den titul en wapen van Frankrijk^

voor sïuys
aan ' óm daar door te lichter de Vlamingen aan fijn zijde te trekken , hy

gcHagca Won een flagh te water voor Sluys in Vlandercn , de grootfte (Coo den

Eno;el-
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En^elfchen fchrijver Spreed feyt) die fijne Lands-luyden oyt ter Zee

bevochten hebben; Want de Franfche waren wel 400. fcheepen

fterck,ende Engelfche wel 300. De helft van de Franfe fcheepen

wierden genomen offonken , ende daar wierden wel 30000. man van

defelve fo verflagen als gevangen. Daar op volgden noch een grooter

neerlaag van de Franfche in Pkardien , waarfy na verlies van 30000.

Man van defelve fo verflagen als gevangen. Daar op volgden noch

een grooter Neerlaag van de Franfche in Ticardien , waar fy naa ver-

lies van 30000. Man mede quyt raakten een gedeelte van Vrankrijk^

en de Stad Cales , die de Engelfche ontrent 230. jaaren daar na noch

hebben befeeten.

Dit was noch al te verfetten geweeft , indien de Franfche niet een Daarna in

grooteren fchandelijcker neerlaag hadden bekomen in Poittotti want Poi^ou '

als haaren Koning fan met 60000. man wilde Eduard Prtns van

Walles op 't lijf vallen, die maar 8000. man by een hadde , fo heb-

ben de Engelfche gebeeden , dat de Franfche haar ongemolefteert

wilden laten vertrekken , fy fbuden haar daar tegen weder inruymen al

wat fy van haar be/aaten; Maar om dat de Franfche dat weygerden,

en het Engelfche Leger voort wilden deftrueeren , hebben de Engel-

fche door defperaatheyt uyt de noot een deugt makende , den geheelen

nacht haar leger-plaats fo gefortificeert , dat fy niet alleen den ge-

woonlijken furieufen aanval van de Franfche refifteerden , maar op haar >
ook fo uytvielen , dat fy in der haaft de Franfche op de vlucht floegen*

en haren Koning Jan met veele van den Adel gevangen kreegen. .

Op defe tijd raakten Vrankrijk bijfter buyten fpoor op het hollen

door de inlandiê Beroerten, enFacïien vandeGrooten, als offer geen

Koning meer voor haar overig was ; Maar na langduyrige en verdrietige

gevankenis is Koning fan eyndelijk van de Engelfche uyt de detentie

ontflagen , mits dat hy eerft aan Eduard in volkomen en eewigduy-

renden eygendom overgaf, fonder eenige referve , Toitlott, Samü on-

ge , 'Perigort , Limejin , Ponioyfe , CaUs met het CjraaffcJiap (juienne, ,

Normandie , Angiers , T«ms en (jafcogne , uytmakende meer als de

helft van 't Franfche Rijk.

De Franfche toen bemerkende , dat fy in openbaren oorlog op de Konfrg

Engelfche niets vermochten , fo heeft Carel de V. foon van Koning £"$£* v '

Jan , niet met vechten , maar alleen met brieven , vreede-maaken en

raat-pleegen meer weder gekreegen , als oyt eenig Franfch Kontng
met het rapier.

Defen Cartl verdiende met recht den naam van den Wijfen crx

Ge-
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enfiiaSoon Gelnk^igcn , maar fijn foon Carel de V I. hem volgende verloor alles

carei de vi. wederom door fijne fotheyt en ongeluk , wat fijn Vader door fijne wijs-

heyt gewonnen hadde ; Want de Groote van Vrankrijk leverden hem
raakt in han- gevangen over aan Hendnh^de V. Koning van Engeland , dewelke

ecifchc
EU " mishmykende fijne gevankenis en fotheyt , van hem verkreeg , dat het

fijn eygen foon ontervende, voor een kindofonderdaan van Engeland

wierde geadopteert.

Hendrik de Op die manier is het heele Franfche Koningrijk aan de Engelfche ge-
yi. tot Pa. bracht , en Hendrik de VI. foon van Hendrik de V. out ontrent
rys Koning

.
*»

.

i
•

i i

gektoont. 6. jaaren , tot Tarys in de voornaamfte Kerktot Konmk gekroont.

Van die tijd afbegon der Engelfchen macht in de over Zeeuwfchè

Geweften weder te vervallen , en der Franfchen Staat aan te groejen en

te floreeren.

•carel do Carel de V 1 1. (dien de Engelfche verfmaadelijk noemen een Ko-
ning van Berri , omdathy niet meer als de Stad Berri en Orleans

Een Maagt noch over hadde) heeft door een Maagd fohanna boeren dochter uyt

«ntfet'or- Lotharingen , Orleans van de belegeringe ontfet , en overal de Engel-
ïeaas fche verflagen , om dat die onder haar verdeelt waren, door inwendigen

haat tuffchen die van Lankafler en York-

word gevan- Defe Maagd gafvoor, datfy van God wasgefonden, om Vrank?
genen ver- rijk van de Engelfche te verloffen, 't welk £y ook byna heeft ge-

effectueert , doch wierde in 't laatfle noch van de Engelfchegevangen,

en als een ToverelTe verbrand.

Omdatdefen Carel in 't jaar 1450. uyt geheel Frankrijk behal-

ven CaUs de Engelfchen weder hadde doen verhuyfen , wierdhy.ge-

noemt den Overwinnaar , Verloffer va» 't Vaderland, Herjieller en

Vermeerderaar van 't Rijk.?

Van die tijd af hebben de Engelfche meenige reys Vrankrijk, foe-

kente conquefteeren , maar te vergeefs , ookfo, dat de Franfche in

. Engelfche 't jaar 1558. onder Eranqois Hertog van Cjuife in korten tijd Cales

ffales/

11
hebben gerecupereert van Maria Koningin van Engeland, die korts

daar na door rou en leedwefen overleed, waar mede dien bitteren oor-

log eyndigde , die 200. jaaren geduyrt hadde.

Om de veelvoudige veranderingen van Staat, en vreemde voorval-

len hebben wy ons omtrent defen oorlog wat wijt geextendeert , en

«kar door buyten ons oogmerk getardeert , dat den goetwilligen Ie-
j

fer gelieve te excufeeren. Om dan by ordre voort te gaan , fo ftaat te
'

Lodewijk remarcjiieeren , dat Lodewijk^de XI. foon van den voornoemden Ca-
de x 1. u\ fó VII. is geweeft de fchranderfte en gaauwfte van alle Franfche

het
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Koningen , die 'den Kejfer Tiberius in de kunft van fimuleeren en dis~

fimuleeren niet toegaf, waardoor hy is geworden de eerite fundateur isdeeetfk

van den hedendaagfen Staat van Vrankfijk, ; Want hy heeft: omtrent Jïj£"J^
het jaar 1460. de Franfche Koningen geftelt hors de page , dat is , hy di&en staat

heeft haar abfoluyt en ibuverain gemaakt, want hoe wel haare macht ^
noch eenigfinsfchijntgebreydelt te zijn door de 'Keligie , Tariamen-

ten en Rijkj- Cap'ittddtiiü, Co weten fy evenwel alles na haaren wenfch

te gouverneeren , en haar wil te Hellen voor de hoogde Wet , fiüks in

haare placaaten uytdnikkende met de{c woorden : fc'cft nojire bon

plaifr.
*

Defe heeft geduyrig- gecorloogt met Carel de Stoute , Hertog van wint Bom-

Bc-Hrgondien , dewelke in een flag-tegens de Sveitfers blijvende, heelt
s°n iea '

Lodemjl^de X I. het Hertogdom van Bourgondien ingenomen , en

aen de Franfche Kroon gehecht.

Na hem regeerde parelde VIII. dewelke om fijn oude preten-

fienop Napels met fijnen optocht in Italien heeft bedreeven het re-

markabelfte , dat in langen tijd was voorgevallen , 't welk meriteert,

dat het wat nader worde geparticularifeert.

Als Conradinus foon van Keyfer Conradus de I V. van fijn Vader siciüen'en

hadde geè'rft het Koninkrijk Sicilien , en het Hertogdom Swaben, ecrftVan
06

heeft hem de Taus , uyt fijne Paufelijke Authoriteyt , Sicilien ont- vraokiijk

nomen , en het felve met het Koninkrijk^ Napels gegeven aan Carèl

Hertog van Anjou, broeder van Lodewijk Ae IX. Koning van

Vrankriik; Conradinus om fijn Vaders Erftenis weder te recuperee- conradi-

ie tt 1 , . • 1 1 1 •
,,us en Her-

ren, heertmeteen Heyr-lcger Itanen geinvadeert, alwaar hy in een togFrederik

Veld-llag werd overwonnen , en door een Viifcher verraden , te gelijk
™x£™ g*°

met Frederi\ Hertog van Ooftenrijk aan Carel van Anjou haren

Vyandgevankelijkzijnovergeleevert, dewelke Paus Qemens de I V.
vraagde , wat men met de gevangens foude ondernemen , die daar op

Jit ongenaadige vonnis velde ; Het leven van Conradinus is de doodvan
Carel j en de dood van fonradinus is het leven van Carel ; Daar op zijn en omhal£,

fybeydeogden 29. Ottob. *AQ
. 1268. op de Markt van Napels pu-

bliccj onthalft.

Conradinus, die de laatfte beurt hadde , fo ras hy op 't fchavot komt,

embraffeert en foent met traanende oogen het doode en bebloede hooft

van Fredertl^i uytroepende met feer lamentable ftemme : Om dat my
mijn recht in defe wereld wordgevoeyaert , appelleere ikjvoorden Rech-

ter- Stoel fefu Chrifii. Met eenen geeft hy fijn eene handfehoen over

aan een Duytsman
3 die daar omtrent ftonde , en roept luyts keels uyt ,

•

F dat
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dat hy tot erfgenaam van fijne Koningrijken Napels en Sicilien flelde

Petrus van Arragon^n biet daar op onverzaagt fijnen hals den Scherp-

rechter aan.

re?ht«
chCrp" Koit daar na heeft Graaf lebbert van Vlaanderen nevens eenige

word ge- andere omgebracht den Rechter, die het Vonnis van Qonradinus
doou

hadde uytgefprooken , en den Scherp-rechter, die hem hadde onthalft,

op dat niemand meer foude konnen glorieeren , dat hy fuiken eedelen

bloet haddë vergooten.

Desici- petrus van Arragon , tot weer-wraak van het onnofel vergooten

p"n e Ve * bloet van Conradimu , confpireert fo met de SiciUanen , dat fy t'fa-

men op den 30. Aiaart. 1282. zijnde Paasdag 's namiddags ten

5. uyren, op het geluyt van de Vefper-Klok , in de tijd van 2. uyren

hebben gemaiTacreert alle de Franfchen , die op 't Eyland Sicilien wa-

ren,meer in getal als 8000 man, en dat met fiüken furie en heevigheyt,

dat de Vaders niet verfchoonden haare dochters , die fyw ften , dat van

de Franfchen befwangert waren , op dat geen Franfch bloet in Sici-

lien foude overblyven. Dit zijn die beruchte Siciliaanfcbe Avonden,

die tot een fpreekwoord geworden zijn.

petrus van Hier door heeft Petrus van Arragon geheel Sicilien in fijn ge-

krVjgf sici- welt , en den foon van Carel Hertog van Anjou , mede genaamt
l

l
:a in

»
*u Carel, daar na gevangen bekomen , dewelke gecondemneert wierde>

logvanAo- om tot wraak van fynradinus op den naaft aankome/iden Paasdag
jou gcvan-

Jliecje te moeten fterven. Carel verwachte met groote patientie de

dood, feggende, dat hymet blijder herten foude fterven op dien

dag, de welke geheyligt was om den bitteren dood fefst ^hrifii > tot

verfoeninge van het menfchelijke geflagt. Hier door wierden fijne

vyanden fo bewoogen , dat fy hem ook het leven om (^brifii willen

fchonken.

Carel hier door bevrijd begafhem naar Napels, alwaar hy begon

te regeeren in qualiteyt als Koning , waar door dat Gebiet eerft is ge-

worden een Koninkrijk.

Hier door zijn tufTchen de Franfche en die van cArragon ontftaan

groote en langduyrige Oorlogen , waar in ten laatften noch hebben

getriumpheert die van Arragon j dewelke alle Franfche verdreeven, I

en het Ttijl^ l^apels in gerunheyt en vreede geregeert hebben , tot

het jaar 1494.

wo7d?nge- A*s wanneei' Carel de VII I: Koning van Vrankrijk met een
romen eerft groote macht het Koninkrijk Napels als een blixem overweldigde,

4* v lil. en by na geheel Jtalien yerwoefte. Maar fo het was gewonnen, is

het
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het weer ontronncn , want in der haaft kreegen 't die van tArrdgon

weder in, doch Lodewijk.de XII. Franfche, en Ferdinandus Ca-
do^r

a

^"Jan
tholicus Spaanfche Koning hebben met gemeender hand het felve Fre- Arragon, en

derik. laatfte Koning van Arragon weder ontweldigt , en onder haar
Jjjjj d jj

k

in der minne verdeelt. Maar defe Vriendfchap duyrde niet lang , ofde Franfche co

Spaanfche hebben in 't jaar 1504. den Franfchen het geheele Rijk van ^n

c

f

0<

hc

Napels , ontnomen , en met het Koninkrijk Sicilien tot defe tijd toe

befeeten.

En om dat omtrent die tijd Ferdinandus fcer confiderabel en mach- oorfaak

tig wierde door de overwinninge van Granada , en ontdekkinge van n^h/den'

het fchat-riike America, door Columitus van Genua, fo hebben de tuffchc
?.,

Spaanfche van die tijd getracht na de Vijfde Monarchie , De Fran- enspanjeoi

fche , die geen machtiger nevens haar konnen lijden , hebben haar al-

tijd tegens defe deffeynen van 5^»;>««geoppofeert, maarvoorna-

mentlijk , als de Spaanfche door het huwelijk, tuffchen fohanna en

^Philips van Ooflenrijk. , Koning van Spanjen , Bourgondicn kreegen

met geheel Nederland.

Dit was de voornaamfte oorfaak van de Oorlogen tulTchen Span-

jen en Vrankrij\ , die ontrent 150. jaaren hebben gednyrt , maar op

het heevigft zijn gedreevenvan Carelde V. tegens Fran^ois de I.

en Hendrik.de II; Van Hendrik de IV. tegens 'Philips de II;

En ten laatften van LodexvijKde XIII, en XIV, tegens Philips

de I

V

, en fijn minderjaarigen foon (farel , waarvan de tijd de uyt-

komft noch fal leeren.

Als Lodewijk. Morus Hertogvan Milaan, in 't jaar 1419. door ^^vü-
de Franfchen verdreeven , en weynig tijds daar na gevangen wierd, laan en Ge-

hebben fy hem gefet in een gevangenis , waar in hy quam te overlijden.
noua*

Sijn foon Maxmilian kreeg eenigen tijd daarna Milaan weder in,

maar die is mede , als fijn Vader, onder den (elven Lodewijck de XII.
gevangen en overleden ; Van welke tijd de Franfche Milaan en Ge-

nua hebben befeeten tot A°. 1525. als wanneer Carelde V. Ko-
ning van Spanjen Francois Sfortia in 'c Hertogdom Milaan heeft

herllelt, na welkers dood in 't jaar 1535. het is vervallen in handen

van de Spaanfche , die het noch op huyden regeeren.

Na Lodewijk. de XII. volgden Franfois de I. foon van £arel j,*'™-
°jj

Hertogvan Angottlefme , die hem tegens de aangroejende machtvan naVxcy-

5'panjen fo feer heeft gekant, alsymand. Want na het afïlerven van fcrn
'
k

tZIrtaxmilian de I. Roomfe Keyfer, heeft defen Franfois hem
met alle gewelt geftelt tegens het HuysvanOofenrijk-» en het Key-

F 1 fcrrijk
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/<jmj\ boeken te brengen op deFranfche, waar toe hy alecnige Keur*

vorften op fijne zijde had , en het fonder twijffel daar toe gebracht

{oude hebben , tei-uwaare het Huys van Oojienrijk^ feer haaftig tot

een groote hoogte opgeklommen ware , door het verkrijgen van on-

tallijke Provinciën , die door Carelde V. vereenigt wierden , waar

door hycyndelijk, door veele ftribbelingen , het is te boven geko-

men , fo dat hy tot Keyfer wierde gekroont.

Dit verwekten fuiken haat tuffchen Keyfer Carel en Koning

Franfois, dat men eerder vier en water , als haar beyde foude hebben

vereenigt- Want fy fettén byna geheel Europa in een bloetbad,

fonder dat evenwel de een van de ander een voet lands konde

winnen.

Warom dat Franfois de I. met den Turkfchen Keyfer Soliman hem
verbint in een nauwe Alliantie tegens het HuysvanOoflenrijk^i tot

ongeloofelijken naadeel van de Religie en het gebiet der Chriftenen.

Want Hariadenus Alienobarbus Turkfen Vifier , die uyt laft van 5o-

liman den Franfchen foude afHfteeren , verwoeden onmenfchelijk

de kuften van het gebiet van Genua en FUreneen , en eenige Ey-
landen daar omtrent , van waar hy feer veel menfehen in de uyterlte

elende en onverdraagelijke flavernie voerde, en daarenboven noch

het grootfte gedeelte van Hungarien incorporeerde , daar nochtans

verfcheyden Voorfaten van Franfois in Afia en Africa met alle

^ewelt de Saracenen hadden beoorloogt, tot voorftant van het Chri-

ftenrijk. Om welke oorfaak C&far Fregofe en Antony Rinfon, die

voor Ambaffadeurs na Turk^yen waren gefonden, wierden van 't Key-
fers Volk omgebracht.

Met het overlijden van Franfois de L is defe Oorlogs-vlam niet

uytgebluft , maar al Voort geftookt door Hendrik^ de 1 1. die niet

eerder daar van wilde defifteeren , tot dat hy in een Steek-fpel met
een lance fodaanig in fijn oog wierde gequeft , dat hy daar van over*

leed , nalaatende tot Succefleur fijnen outften Soon Franfois de 1 1.

dewelke , na dat hy maar 1 7. maanden geregeert hadde , met een

Imftige dood tot Orlcans wierde verraft , waar door Carel de I X.
hem quam te fuccedeeren.

Geduyrende de Regeeringe van defen Franfois de 1 1. en Carel

de IX. is Frankrijkst uyt oorfaak van haar beydcr minderjaarig-

heyt , door inlandfchen Oorlog feer elendig geplaagt , om datter ver-

fcheyden aipireerden na de adminiftratie van 't Rijk.

Koningin fatharina de Aiedicis haar beyder moeder wierde daar

over



EERSTE DEEL. 45

over oneens met de Princen van den Bloede,waar van de voornaamfte *ort ocecn9

waren de Hertogen de Guife en Montmorancy , dewelke onder Hen-
JJ5

r de

drik de 1 1. t'famen het Rijk eendrachtiglijk hadden gegonverneert. den steedc?

Francois Hertog van Guife begaf hem aan de zijde van de Konin-

gin , Jlnnas Hertog van Montmorancy , en Conneftable van Frank-

rijk , koos darentegen de Partye van de Princen. Dele protegeerden

de Hugenoten, gene de Rooms-Catholijken. Om de verfchillen we-

gens de Religie wat.by te leggen , wierder in 't jaar 1561. eentTa- Eeneen-

menkomft gehouden tot Poijfy , alwaar den Cardinaal van Lotha- ("eMic ca

ringen en Theodorus Bez.a tegens eikanderen difputeerden , over de dé fSig°ie"

merkjeek enen der veaare Kerke > en van't H: Avontmaal , inprefen- wtr°lffy»

tie van den Koning en fijne Moecjer met het geheele Hof; Bez.a de-

fendeerde fijne faake , gelijk Paulus voor Feflus en u4grippa 3 met
fulke bondige reeden en welfpreekentheyt , dat hy fijne partyen niet

alleen alle verftomde , maar den Cardinaal felfs met ronde woor-

den dede wenfehen , dat Bez.a in die Byeenkomfte en Conferentie

ftom, of alle de toehoorders doof waren geweeft. Ditftijfden den

Hugenoten geweldig , maar kort daar na hebben Francois Hertog

van (juife , Lodewijk v^n Bourbon Prins van Ctfndé , en den conne-

ftable Montmorancy door haare ftrijdende wapens Frankrijk, weer
verwoeft , fonder dat de eene merklijk op de ander victorieerde , tot

dat eyndelijk Carel de IX. met fijne moeder Catharina ter eenre,

en Ifabella Koningin van Spanjen , Vrouw van Philips de 1 1. met c f

Ferdinand van Tolede Hertog van ts4lba ter anderen zijde, op den tie tot Ba,

15. February 1569. tot 'Bajonne de France compareerden, t'fa-
JJJJJ/JJ e

men delibereerende , hoe men beft met gecombineerde macht en raad der Kugeno-

de Hugenoten in Frankrijk,, de Gettfen in Neerland , en de Pro-
t€a*

teftanten in Duytsland foude mpprimeeren.
Dit veroorfaakte wederom veel wederfijds bloetvergieten , tot dat

de Guifianen met lift en bedrog verkreegen 't gene haar het Oorlogs- Moorttot

fwaard weygerde. Sy maken dan in 't jaar 1572. met haare partyen pary s'

een eewige Vreede, en bekuypten een huwelijk tuffchen Hendrik v*n
Bourbon en Margarita Sufter van Carel de I X. Op dit pretext

lokt men Cafpar Coligny tAdmtraal van Frankrijk > en meeft de
andere voornaamfte Gereformeerde na Parys , om het huwelijx-

feeft by te woonen , maar in plaats van dien , zijn fy verftrikt in

de- netten van haare wreede trouwloosheyt , en gefamcntlijk op
St.'Bartbolomeus dag, zijnde den 24. Aueufti , feer tyrannelijk ver-

moort , waar van. Simon Goulartius verhaalt : By de 60. duyfent
yy

F 3 man-
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" mannen met Piflolen , Pieken , Cortelaflen , Pongiarden , Meflèn , en

'> andre diergelijke bloedige inftrumenten liepen en draafden vervloe-

ïï kende en lafterende^Aklerheyligfte Majefteyt Gods langs de ftraaten>

» en binnen de huyfen, alwaar fy wreedelijk doorftaaken alle de gene

» die hen ontmoeten,fonder achtinge te nemen op ftaat, conditie, geflagt

j> ofouderdom. De ftraaten waren geplaveyt met doorfteeken en ver-

3ï fcheurde lichamerr, de poorten en ingangen der huyfen , Paleyfen

j> en openbare plaatfen met bloet befprengt. Daar was een fchrikkelij-

s) ke beroerte en gekrijfch der moorders , vermengt onder de geduyrige

>? fcheuten van piftoolen en roers ; Een erbarmlijk weenen en kennen

3» der gener , die men fo flagtede en ombracht. De lichamen uyt de ven-

)> fteren geworpen op de karren , wierden voortgetrokken door Ofl'en,

>> met eenvreeflijk brullen en loeyen. De poorten, deuren en venfte-

5j ren wierden opgebrooken door bylen , breek-yfers , en andere gewel-

„ dige inllrumenten ; de huyfen geplondert en vernielt. De karren voer-

„ den dan den roof, en dan weder de ontkleede en verwonde lichamen

,

„ die men wierp in de Reviere Seyne , dewelke geheel root was van

3 , bloet, 't welk ook liep door geheel de Stad, byfonder in 't Hofvan
„ Lottvre , des Konings Paleys , en daar omtrent. Ende fo hebbenfe ook

op andere plaatfen de dooden met wagens vol in de Revieren gewor-

pen; alfodat ook den verafgelegenen ingefetenen, het gebruyk des

waters tot drank en andre nootfakelijke dingen , ende het eeten der

viffchen met menfchen-vleys gevoet , met een groote verfoeyinge der

ongehoorde wreetheyt en moordadigheyt eenigen tijdis affchouwlijk

en onnut geweeft. Het getal der omgebrachten beloopt, na 's Ko-
nings eygen feggen , by de feventig duyfent , ofgelijk andere verhalen,

over de hondert duyfent gereformeerde Chriftenen. Hier in heeft de-

fen Koning niet willen toegeven , dat Monfier van een Keyfer Anto-

nitti Caracalla , die ook den Tankers , onder dexel van een bruyloft,

een onvoorfïende nederlaag heeft: toegebracht , als hy fijnen gedaanen

eed vergetende , haar ongewapent en forgloos , als die een nieuwen

Bruydigom fouden ontfangen, meteen bereyt heyr-Ieger overviel.

De afgrijfelijkheyt van defe daad dede Chrifophorns Thuanm Prefi-

dent van 't Parlament tot Parijs defe Verfen van Staüus Papinins

hier appliceeren

:

Excidatilladies £vo , necpoftera credant

Secxla : noscertetaceamns , & obrutamulta

Notie tegiproprUpaüamur erintinagemis.

Defe
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Defe fchaiidelijke bondbreekinge , en fchrikkelijke maflacre heeft Word ge.

den Hugenoten fo verre in defperaatheyt gebracht , en tot weervraak ^o"!"hu.

aan^eport , dat fy te vier en te fwaart Frankrijk, fo feer hebben ver- genoten,

vvoeft , datter meer ruinen van Kafteelen
?
Klooiters en Kerken waren,

alffer Menfchen waren omgebracht in de felve Moord.

Kort na defen tijd hebben de 'Paus , Koning van Spanjen* enden DeHcyiï-

Jiertog van Guife haar t'famen verbonden by een Ligtte , die fy de
ge Llgnc "

Heylige noemden 9 om dat fy voorgaven , dat fy t' famen fbuden foe-

ken te ftuyten de Progreffen der Hugenoten , haar geheel uytroejen,

en de Roomfe Religie darentegen propageeren ; Maar haar fecreet

deffeyn was , dat fy daar mede het Geflagt van faloys en 'Bourbon

meenden te priveeren van~ de Franfche Kroon , en defelve te bren-

gen op den Koning van \Spanj en , of op het Geflagt van de Her*

togen van Lotharingen , dewelke nu noch pretendeeren te zijn wettige

SuccefTeurs van die Kroon , en naafte vrienden uyt het Geflagt van

Carel de Cjrootc. Hier door zijn de oude Oorlogen gerenoveert , en

wederzijds dijkwijls hardnekkig geftreeden ; Want hoewel Koning

Hendrik^ de III. die fijn broeder Carel by fuccefïie volgde , door

fijne fonderlinge becpaamheyt , en uytfteekende deugden beloofde

groote apparentie tot Ruft en Vreede in 't Rijk , fo gaf hy evenwel

groote oorfaak en aanleydinge tot niewe onluften , om dat hy hem de

lorgloosheyt en welluften fo feer overgaf, dat hy hem naulijx meer be-

moeyde met de Regeeringe.

Hendrik, Hertog van Cjuife , loon van den bovengemelden Fm»- Guiïbver-

fois , zijnde een Prins van groote begaaftheyt , en leer afpireerende voigt de Hu-

na hooger Staat , als hy fag , dat het Koninklijke Hup was gedefti-
BenoteD

tueert van een wettigen Nafaat , en dat de Princen van den bloede

meer de Frotefiantfcbe als de Roomfcbe T&ligie waren toegedaan,heeft

hy den Koning den Scepter foeken te ontfutfelen , om hem daar mede
de Kroon van 't hooft te fteeken , gebmykende daar toe den Tittüvan

Beschermer der Qathotyken en Vervolger der Hugenoten , welke

laatftehy ook met veel Oorlogens heeft ontruft.

En om den Konink by den gemeenen man in haat te brengen , liet «n foekt <?en

hy in veele Steeden fpargeeren , als ofden Koning melaats was , en dat '
t °oik

g
in
y

die verfcheyde perfoonen hadde uytgefonden, om door het gchecle haettebica-

Rijck op te foeken , de mooyfte en gefondfte jongens , in welkers bloet

hy hem wilde baaden, om van die vuyligheyt gefuyvert te werden.

Darentegen heeft Hendrik van Bourbon, Koning van.Navarre, .

"c°driic

en eerfte Prins van den bloede , zijnde mede een Heer , die in eedel-

moedige
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moedige dapperheyt uytblonk , als Hooft van de Hugenoten in ver-

fcheyde oorlogen fijne partyen triumphantelijk overwonnen.
Dry Hen- In defe tijd fag men in Frankrijk $ . Hendriken tot Hoofden, van

ien Hoofden 3 hfondere Faftien , elk van haar hebbende fijn byfonder Interefi <

van dry j)e Xoning , dat hy fijne wettige Authoiïteyt ongekreukt mochte
behouden; De Gmfe , dat hy den Koninklijcken Troon mochte be-

klimmen; En de Koning van l^avarre , dat hy de ruïne van den

Koning belette, van wien fijn wel en qualijk vaaren dependeerde.

Maar om dat Koning Hendrik, de III. tegens fijn eygen Intereji

die van Navarre beoorloogde , fb heeft de Guije fijn Intereji fo

verre geavanceert , dat by het Koninklijke *Pariamem de Koning van

de Kroon,en de Princen van den Bloede van de Succeïlïe opentlijk fou-

den verfteeken zijn geworden , indien de Gmfe het felfde jaar 1588.

hadde overleeft ; want in plaatfe , dat het Intereji van den Koning

was , om alle FaóHen te dempen , het Rijk te ailbpieeren , en alle te

dwingen, die fijne Authoriteyt fochten t,eprejudiceeren> fbdedehy

geh el het contrarie.

Philippus eDarentegen Philips de 1 1. Koning van Spanjen , om dat hy

Se« vrank-
na ^e v)fd* Vniverfele Monarchie ftond, en wel fag , dat hem daar toe

rijk. niet meer obfteerde , als Frankrijk* nam fijn Intereji fowel waar,

dat hy het felve Rijk door geduyrige onmften en Oorlogen feer trou-

bleerde , en onder pretext , van de Roomfche Religie te maintineeren,

en de Hugenoten te perfecuteeren , de Franfche Kroon aan hem, of

op de Hertogen van Lotharingen focht te brengen , waróm hy T>uc

de Cjuife by den Fans feer recommandeerde , en hem befchikte tot

onderhout van die twiften niet alleen geld , maar ook alle andere

nootfaakelijkheden ; Dit continueerde hy ook noch , na de dood van

den voornoemden Duc , aan deflèlfs broeder Carel Hertog van

t^tajne,

Den Duc Maar om dat de Guife , die hem feer hadde geinfinueert in de eunfi;

en cardu van den Adel en het Volk , den Koning uyt Parys verftooten , defel-

Guiferaa-^" ve Koninklijke Stad ingenoomen , en het fo verre gebracht hadde , dat

om ha?
46

ty ' *° P^
aats van den'Koning , den Troon foude beklimmen , fich ver-

'

troude in de macht van den felvenKoning fijne Partije en Vyand, heeft

de Koning , als uyt een diepen flaap verreefen , en bemerkende , dat het

om fijn Kroon en Leven te doen was, in plaats van eenLeewen- een'

Voffen-vel aangedaan , en daar onder den Duede Guije op de Rij x-

Vergaaringe tot 'Blois laaten doorfteeken , en fo als hy dood leyde , ;

felfs met een voet in 't geficht getrapt , gelijk als de (juije hadde ge-

daan '
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daan aan den vennoorden Admiraal Coligny in 't jaar 1572. 'S daags

daar aan wierd den Cardwaalde Guife , broeder van den fDuc , door

laft van den Koning geftranguleert , en haar beyder lichamen in veele

Hukken gekapt , en tot afch verbrant , die geftroy t wierde in de Rivier

de Loire.

Hier van het gerucht gekomen zijnde tot 'Parys , zijn de Ligijren «
De Li

f

:

daar door fo ongeloofelijk verbittert , dat fy haar in de Kerke t'famen rcciea?"
pi"

met eede verbonden , om de dood van de Cjuifes te wreeken , en naa-

ren Koning voor geen Koning meer te erkennen. Ook wierde daar op

de Koning van den 'Paus geexcommuniceert , en van de meefte

Franfchen verlaaten , die den Ligiflen by vielen. Hier mede wierd de

Koning eerft gewaar , dat de behoudenis van hem en fijn Rijk alleen

hien<* aan de getrouwigheyt en dapperheyt der Hugenoten, diehyte

vooren meteen onverfoenelijken haat hadde vervolgt. Hyverfoekt

dan haare gunft en hulp tegens de rebellen , die fy hem ook gewillig

toefeggen , hy verklaart Koning Hendrikjvan T^avarre , niet tegen-

gaande die mede geexcommuniceert was , tot fijn univerfeelen erfge-

naam , door hulp van welkers Heyr-leger hy <parys , daar in de Li~

ot/1en by een waaren , belegert, en tothongersnoottoebenawt, als

wanneer facobClemens een Munnik van der Preek-Heeren Orden, „S^L
onder pretext , dat hy fecreete brieven aan den Koning hadde te be- 1 1 i/woid

handigen , hem op den 1. Augujli 1 5 89. in fijne kamer met een ver-
vcrmoort*

giftigt mes doot fteekt.

Hier mede is de Cjefldgt linie van Valoys geeyndigt , en de Kroon f*^?™*
gebracht op 't Huys van Hourbon. valoisop

Maar ftrax na defe Konings-moord heeft het Franfche Leger Hen* B
°H^ddic

drikyan Navarre (de eerfte Franfche Koning uyt het huys van Bottr- <*« 1 v.

bon) tot haaren Koning geproclameert , 't welk fo flreede tegens de ™°g ge£o-

intentie van de Liguiflen , en Philips de 1 1. Koning van Spanjen ,
cl3m«it

dat fy hemel en aarde tegens hem fochten te ontroeren. Want om dat
v

defen Hendrik. , zijnde de IV. Franfche Koning van dié naam , den

Hugenoten was toegedaan , feyde Philips de 1 1. dat hy inhabil was,

om Frankrijk^ te regeeren , dat hy mede door den 'Paus was geex-

communiceert , en daarom fijne onderdanen ontflagen waren van den

eed harer getrouwigheyt. Hiermede focht Philips Vrankrijk fo te

ontftellen, dat hy daar door occafie mochte bekomen , om 't felve Rijk

felfs te fubjugeeren.

Koning Hendriks fiende , hoe men 4icm met geweld en lift focht f<**« hulp

te ontkroonen,-heeft aan Elifabeth Koningin van Engeland, de Ver-

O (enigdc
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Staaten van Nederland , de Proteflantfche Princen van

Dujtjland , de Switfers , den Cjrooten HertogvanTofcanen, en de

%epublijk^ van yenetien , (welke laatfte de eerfte van alle Catholijke

Staaten , Hendrihjuan Navarre voor Franfche Koning heeft gecon-

gratuleert) bekent gemaakt der Spaanfchen defTeynen> en het groot pe-

ricul , dat haar allen dreygde , waar door hy van haar verkreeg noodige

afliftentie , waar mede hy door ongeloofelijke cotiragie en verfchey-

den heerlijke viót.orien , fijner vyanden macht ib feer heeft verbrooken,

dat hy de Stad Tarys en geheel Frankrijk^ recupereerde.

Maar om dat hy ter oorfaake van fijne Religie , de H.Ligue niet

geheel konde uytroejen, en met Vreede geern wilde regeeren , heeft hy

. de Roomfe Religie geaanvaart , feggende : De Kroon is noch wel een

Misje waardig , warom hy van Paus Clentens de V 1 1 1. in den

fchoot der Kerke weder wierdc aaneenoomen.

Philips de 1 1. die voor die tijd van fijn voornecmen wierde ge-
cchterPhi- fruftreert , feyde evenwel , dat Hendrik^de IV. was een Hjpocrit

$.

hem p^tt/e En om dat hy van Religie was gechangeert , dat hy niet wettig konde

regeeren ; Daar op {lijfden hy weder de noch overige Ligifien , er*

inftigeerde fijnen fchoonfoon Emanu'él Hertog van Savoycn tegens

hem op , om in Provence hem te beoorlogen.

Koning Hendrik^ aangeprikkelt door die obftinaatheyt van Philips,

trekt het momaanficht af, en declareert hem openbaarlijk den Oor-
den oodog, log , waar in hy Philips dwingt te reftitueeren al wat hy noch in

Vranhrijk^ befat , en voort een favorable Vreede met hem te fluyten.

Geduyrende defe Oorloogen en Perfecutien der Hugenoten, hebben

Hendnk^de II. door een wonde , verkreegen in het rijden met.een

lance -, Francois de 1 1. door een gefvveer des hoofts , Carel de I X.

door de bloetloop , Francois d''Alencon door knaginge des gemoets

en rafernye , en Hendrik^de III. door een fteek van een moord-mes
fèer ongelukkig haar leven geeyhdigt.

Hendrik^de IV. om dathyfag, dat ï^ranhjijk^ lange jaaren door

de inlandfe oorlogen tesens de Hugenoten, was onderdrukt , en ver-

armt, en datter tot de algemeene ruit en welvaart van fijn Rijk geen

beter middel was , als de Vryheyt van Religie , fo wel voor de Huge-
noten y als de 'J{poms-CatboUjken , heeft hy den Hugenoten gecon-

rirmeert , en ook efrèc~Hvelijk laten genieten alle de Privilegiën van

haare vrye exercitie van Religie , die haar de voorgaande Koningen wel

hadden vergunt,maar om dat fy haar(door oproeyinge van deRoomfche

Geeftelijkheyt ) defelve noyt geruftelijk hadden laten genieten » waren

altijd

bleef

declareert

hy tegens
den felven

Franfche
Koningen
l-.omen om
door een
faialen

dood.

Hoidiik de

I V. conrïr-
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altijd daar door weder vernieuwt de voorige onluften , en Land-be-

derflijke Troublen. Daarenboven liet Koning Hendrik^ hun tot haar- en fldt hcat

der verfeekeringe eenige Steeden in pofleffie, waar van de voornaam- «otfccuri-

fte was Roebel. Hier door heeft hy als een tweede Hercules het fe ffi« van°'"

Rijk weder herftelt in volkomcne vreede en voorfpoet. Maar de Fran- ^
cl< Scec "

fche Gecftelijken , infonderheyt de fefuiten (gelijk verfcheyde Au-
theuren verhaalen ) daar over nijdig zijnde, hebben den Koning hey-

melijk gehaat , en hem door verfcheyde liften en laagen foeken van kant waar dooi

te helpen , gelijk de Koning fulx aan fijnen Ambafladeur , die hy naar woTde"^"
Romen fond , in fijne Inftructie mede gaf, namentlijk , dat haar de ieyt»

fefuiten felfs by hem hadden verhaatgemaakt , door haare onverfade-

lijkj begeerlijkheyt , en t'famen-fweeringe tegens fijn Koninkrijkje Ter-

foorit Waar op volgde , ebt eyndelijk binnen Par) s op den en door R2
14. Mey 1610. door een booswigt, genaamt Frar.fois Ravaillac vaiiiacver.

het gefalfde lichaam des Konings , rijdende in fijne karos, door 2. doe-
1I)0ort-

delijke fteeken wierde vermoort.

Door defe vervloekte daad is Frankrijk, berooft van haare dikke- vrankrijk

rende Ster, haar aller getrouwe Vader , en gewende Voorforger, en inbinne!
"

wederom ontfleeken door jammerlijke Oorlogs-vlammen. Want als jandfc oor-

fijn /bon Lodewijk, de XIII. door aanraaden van den Cardinaal

Richelieu den Gereformeerden tegens de Privilegiën , haar wederom
ontnam de voorfz. verfeekerde fteeden , zijn daar door weder herboo-

ren de Land-bederflijke inheemfe oorloogen , die in 't jaar 1 61 8. eerft

zijn geeyndigt met de gedenkwaardige en fameufe veroveringe van

7tychel , tot welkers belegeringe wierden gebmykt alderhande practij- en Rochel

ken , die oyt dappere Oorloogs-Helden hadden bedacht ofgebruykt. ^.°[
>

-

De Burgers van Rochel fteunden niet fo feer op haare macht , als wel

op de iecreete ailiitentie en faveur van de nabuyrige Koningen. De dat de En-

Engelfche, die altijd tegens de Franfche zijn gepaffioneert , meen- kenu^nt-^
den Rochel van de belegeringe te ontfètten , niet fo feer tot voorftand feiten,

van de Religie , als wel , dat fy Frankrijk, door inwendige faóHen en

beroerten geern verftelt fagen , want het voor de omleggende Staaten

niet dienftig was , dat dat groote Koninkrijk in fich felven vereenigt

was. De Koning van Spanjen ,-hoewel hy altijd de Gereformeerde per-

fècuteerde , fo was hy evenwel die van Tichel heymelijk toegedaan,

maar durfde haarom verfeneyde reeden niet opcntlijk ontfetten , hco-

pende altijd , dat de Engeljche fulx fouden uytvoeren , dewelke twee-
maal met machtige Zee-vlooten fulx hebben onderftaan , maar te ver-

geefs , tot dat de Koning de Stad meer door manquement van Vivres,

G 2 en
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en de uyterfte elende , als door der belegeraars dapperheyt heeft over-

weldigt , en haar wallen en muyren tot de grond toe gedemolieert >om
dat fy niet weder tegens hem foude konnen bandeeren.

vrankrïjk Hier mede is geheel frankrijk in een lichaam weder vereenigty
word weder en om fat ^^ jjUgerw te» Vryheyt van Confcientie en Religie was ge-

laten , is liet wederom in voorfpoet en rijkdom fo feer aangegroeit , dat

het met gemeene macht , felle uytlandfe Oorloogen tegens Spanje» ea

,. het Httys van Ooftenrijk^ heeft durven ondernemen > waar in de

fteunt op de Franfche haar feer bedienden van de hulp en wapens der Hugenoten,

d«
r

°H»2»8- we&er getrouwheyt en ftandvaltigheyt de Koning altijd onkreukbaar

tn> hadde bevonden , warom dat hy hem veel feekerder op haar vertroude,

als op deRooms-Catholijke.

Van die tijd af hebben de Franfche beginnen te ftaan na de Vr,i»

verfeele Monarchie , niet twijfelende, offy fbuden die feekerlijk ver-

krijgen. Want voor eerft , dat God alleen bekent , en in fijne macht

alleen ftond, fchaamden fy haar niet openbaarlijk te feggen, als dat haar

Koninkrijk niet alleen altijd fbude duyren, maar ook noch verkrijgen de

Heerfchappye over alle de Rijken en Landen van de geheele Wereld,

Gelijk fulx nevens verfcheyde andere boeken en tractaten is te fien by

Httgo de L'Ejire advocaat Generaal van 't Parlament, Tom: f*

des memoyres de la Langu e pag, 18. alwaar hy feyt: £/^ een moet

veeten , dat Vrankjyk.niet ten uyterjlen is gebracht om te vergaan, maar

fijne krachten eerft begint te vernielen , en te vermeerderen , omfich te

confexveeren tot de komfte Chrifti ten oordeel , alwaar het eenig en alleen

fal verfchijnen in groote macht en heerlijkhejt , en [al alle Rijken en

Landen , die oyt zijn geweeft , onder fijngeweldgebracht zwijnde , mede

voeren j Dewijlder is gepropheteert : Als de Soone Gods komt ,/alder

maar eene Monarchie gevonden werden y gelijke als om de eerjie kpmfie

£hri(li in den Vleefche maar eene Monarchie was , namentltjk. die van
de Romeynen.

Ten tweeden ; So maken de Franfche pretenile niet alleen op

pr'ctèniiTop 't geheele Roomfche Rijk , en de Staaten van dien , neemaar op 't ge-

Chrlfteiirk
^eete Chriftend om , als of haar het felve rechtmaatig toequam » waar

' van by haar veele byfondere boeken gefchreeven zijn,en in 't jaar 1 666,

en 166 7» als houis de X IV. de Spaanfe Nederlanden focht te

conquefteeren > de fabüleufe boekjes van" Sr
. Aubery , Advocaat

van't ParUmenj » eneenige andere van die Majefteyt felfs gedivul-

geert wierden , nemende haar fundament principalijk op de L E X
S A L I C A, zijnde een Chim*ra en puyr verdichtfel, dat fy in haare

©e Fran-
fche maken



EERSTE DEEL. 5 J

ambitieufe herfenen hebben gefmeet , uyt krachte van 't welke fy feg- uyt krachte

g;en,dat geene pofleffien van haar Rijk oyt mogen veralieneert wer- v

l

a£
t

Sai,m

den ; en alfchoon fy veralieneert wierden , op wat manier het ook zy,

dat fy allerijd konnen gerevoeeert werden, fonderdathet Recht van

Prefcriptie hier in plaats heeft , door welke onwettelijke Wet , de firn- die tegen

damenten van alle Traótaaten, Vreede, Oorlog, en het Natuyrlijk wetun"'-

en Volker-Recht fo feer worden om verre geftooten , dat wanneer fy f
«ft ftiijdig.

wederom mochten eyfchen , wat Carel de Groote en andere Franfche

Koningen oyt of oyt hebben befeeten gehad , (t welk fy door recht van

fueceffie pretendeeren ) dat noch den Paus, noch de Italiaanfche Prin-

een , noch den Keyfer , noch de Rijx-Vorjlen, noch de Koningen

van Spanjen , Engeland , 'Denemarken en Polen , noch veele andere

wettige Regenten van Europa , dfia en Africa eenen vallen titul

van haare poffeilïe hebben , maar altijd by haar gereekent werden nfur-

pateurs van haare Staaten en Landen , niet tegenftaande fy die door het

Recht van Oorlog of eenige Vreedens-trac"hten weder verkreegen

hadden , op dewelke de Franfche altijd behouden haare pretenfien , en

maatigen haar daarom aan rechtvaardige oorfake ten Oorlog. Op dit

gefingeerde pretext ontroeren de Franfche de geheele wereld , fonder

dat fy feekerlijk konnen demonftreeren den Autheur Van Wien , de

plaats Alwaar , de tijd Wanneer die Wet gemaakt is , noch den waarerr

inhout van defelve ( dewijl fy gefchreeven ftaatop de andere zijde van

de Donatio £on(lanttni) maar weeten niet , als by traditien te feggen,

dat de Winften en Domainen van haare Kroon niet mogen gefepareert

werden j- dat de Vrouwen haar Rijk niet mogen regeeren (om dat de

Leliën niet fpinnen , fo fy uyt het Euangeltum allegeeren ) en dat

geen vreemdeling waardig is haare Kroon.

Op dat nu de Franfche Koningen haar oogmerk mochten bereyken, Tot haare

en de Vniverfeele Monarchie verkrijgen, hebben fyvoor eerft foe- b

" f

UykèD
ê
ry

"

ken weg te niymen alle obftaculen , die haar daar van fouden konnen wcennd-

beletten. Ten tweeden , hebben fy getracht te verkrijgen die noodigc
e CIV

middelen , fonder dewelke.fy haare intentie niet konden uytvoererr.

Het eerfte lid aangaande , fo ftaat te confidereeren , voor eerft , dat De iniandfe

Vrankrijk van fijn begin tot onfe eeuwe toe nergens door van fijne hoeïie"

groote prcgreiTen en aanwas meer belet is , als door de inheemfebe- Ytaokfijfc

i vi-1», «/- -ï nebben ont»
roerten en oorlogen y waar door de middelen en macht fo vermindert, fenuwt,

het Land van Volk fo nytgeput , en de overige daar door fo afgcflooft

wierden , dat fy mecrrigmaal te onmachtig waren , om haar gefament-
üjk tegens uytheems gewelt te defendeeren

; Ja zijn wel fo fwak
C i geweeft>
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gewceft , dat fy fchrikten, als fy maar den Naam van de Bourgondifche

Hertogen hoorden noemen , en niet fufficant waren , om alleen maar

20000. man in 't veld te brengen , ofom 12. galeyen en 25. fchee-

pen toe te ruften en te onderhouden , dewijl de Koninklijke inkomften

niet over acht a tien Millioenen guldens uytmaakten.

Hier van waren de voornaamfte oorfaaken ten eerften , de gednyrige

twiflen tuffchen de Hucenoten en de Rooms-nefvide , en ten tweeden,

1. Om de Cjrootfle van Vrankri]^ &ci die Religieuze twiflen

en oorlogen voortekomen , heeft Koning Louis de XIII. door aan-

raden van den Cardinaal Richelieu , den Hugenoten voor en naar

foeken te ontrekken haare macht en fterkte , beftaande in 200. Stee-

den , die fy met haar evgen Garnifoen tot haarder fecuriteyt befetten,

welke gelegen waren aan zee , om fo veel te bequamer buytenlandfche

afliftentie te konnen krijgen. Defe Steeden heeft: de Koning nu al in

lijn geweld, waar door de Hugenoten nu van haare macht "ontfenuwt

zijnde , alleen dependeeren aan de wil des Konings. Dit groote werk
hebben wel vijf achtereenvolgende Koningen onderftaan , maar noyt

konnen uytvoeren.

2. Het tweede aangaande, namentlijk de Groote van frankrijkst

dewelke eerft onvermogen waren , zijn door Hugo fcapet feer magtig

geworden , dewijl hy haare Gouvernementen erflijk maakte in maniere

van Princelijkheeden , om haar op fijn hand te krijgen , en door haar de

Kroon op 't hooft. Van defe zijn veele groote Huyfen gefprooten,

-dewelke metter tijd machtig geworden zijnde , door der menfehen ge-

meene begeerlijkheyt en Staat-fucht altijd afpireerden na hoger trap

van Staat en Digniteyt , en darom de een tegens de ander , ofwel te-

gens de Koningen felfs oorloogden. Om alle defe oneenigheden voor

te komen , heeft Koning Louis de XIII. en XIV. volgens de les

van de Cardinalen Richelieu en Mafarin, de machtigfte en ontfagge-

lijkfte Huyfen van Vrankrijk voor en naar foeken te onttrekken haare

middelen en Rijkdom , waar mede fy die oorlogen pleegen te voeren

;

daartoe gebmykende veelderhande maximen, waar van wel de voor-

naamfte zijn : Dat fy den Hertogen en Princen eerft hebben ontnomen
den titul : Nos 'Dei Gratia , of Wy van Godes Genade , en de Sou-

veraine macht * om in en voor haar Diftriót geld te mogen munten :

Dat de Grootfte niet mogen trouwen , of haare kinderen uythuwelij-

ken fonder des Konings confent , en- in allen deelen den Koning fo

flaalachtie; onderdaanig zijn , dat het hem genoeg is te fe^een ; Tel efl

nojlre plaifir : Dat fo (y eenige honorable Charge ofte blooten Ecren-

titul
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titul begeeren , defelve met groot geld moeten koopen : Dat fy altijd

omtrent den Koning moeten zijn , om op haare eygene koften alle fijne

beveelen te expedieeren, en (laafachtig te dienen , waar door hy dan

mede verfeekert word, dat fy in fijne abfentie niet tegens hem machi-

neeren : Dat fy om de magnifïcentie des Konings te helpen vermeer-

deren, moeten onderhouden feer groote en koftelijke fuites van Pages ,

Lacquajen,Carojfen , P'aarden , Liveryen &c. De immer verander-

lijke Modens in koftelijke kleeren nakomen ; Comedien ,7onrnoyen,

Balletten , Banqaetten aanrechten; uytmuntende Palaifen en Lttft-

httyfcn bouwen , waar over de Koning dan na fijn fin difponcert , die de

eene ontneemt, en de ander geeft: ; Dat fy opïiaare groote koften wer-

den geordineert vreemde Ambafladeurs en Minifters prachtig in te haa-

ien , en te defrayeeren , voor welke eer fy dan den Koning noch moe-
ten bedanken : Dat fy byna de heele revenues en inkomften van haare

Landgoederen moeten betaalen aan de Tailles , en fchattingen , en

voort met alderhande bedenkelijke belaftingen zijn befwaart , meer als.

eenige Chriften Natie : Dat de Koning die gene , die hem fufpect of

wel niet behaaglijk is , door een J>hierelle d 'Allemagne difgratieert,

fijne goederen conflfqueert , en in feekere plaatfen voor een tijd , ofte

voor haar leven lang faifeert , ofte ergens periciiteert, om haar van kant

te helpen.

Darenboven zijn de Franfche van outs geweeft van fuiken beweeg- en door ge*

lijken en onruftigen geeft, datfy, even als het 'Perpetuum Mobile, d"y. ri&e

noyt konden ftil zijn, noch vreedfaam leven, maar altijd inclineeren oorlog,

tot Buyten-en Binnen-landfe Oorlogen, tot factien der familien , en

tot Duellen. Om welke reden 't felve Rijk de Vreede enVeyligheyt

feldcn kan t'famen hebben , noch fich in een diepen flaap durft inlaaten,

maar is genootfaakt te doen als Hercules , daarfe doch hunnen Ko-
ning geduyriglijk mede uytbeelden , dat is •, flaapen met de knods in de

hand. En om alle defe fwaarigheeden voor te komen , obferveeren de

Koningen na de les van Richelieu, dat fy de Gouvernementen dijkwijls

veranderen , en datfy haare Onderdaanen altijd onderhouden in geduy-

rige actiën van uytlandfe Oorlogen. En fo fy felfs buyten Oorloog zijn,

dat fyfe fenden tot ajliftentie van de eene ofde ander , die in Oorlogs-

Vier fitten , gelijk fy gedaan hebben aan den Kejfer in Hunnarien.,

<ian de Veneüanen in fondia en aan de Tortugiefen tegens Span-

jen. Of fy worden altijd verandert van Garnifoen, en gehouden in De *>uel-

gcduyrigen marfch. De Duellen, die nergens meer en heeviger in in vrankr^k-

fwang gaan , als onder haar ? zijn oock nergens met bloediger placaten ïj^ijjfc-

yer-
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verboden, als in Vrankrijk, alwaar felfs ook de Voornaamfle en

Grootfle van aanfien en gcflagt anderen tot een exempel , fonder eeni-

ge conniventie , rigoureufelijk worden geftraft.

«n tot dt En of het al gebeurde , datter eenig volk by een rotteerde , om te

weynige'ap" rebelleeren , fo fouden fy in 't heele Rijk geen becjuame rendevous en
parcurie, verblijfplaats konnen vinden , alfo de Koningen alle vafte Steeden, die

binnen net Rijk leggen , hebben doen demanteleeren , en in plaats, van

die Fortificatien Citadellen doen maken , om daar door de Steeden fo

wel te konnen dwingen , als te defendeeren tegens uytheems geweld.

Marfiiien en De eenigfte en laatfte Fortreffen , diedefen Rcgeerenden Louis, als

<jcn?ngeno-" een fphnter *n ^ °°g waren , zijngeweeft Marfiiien en Orange,
mi°» die hy op eenen tocht , door raad en hulp van den Cardinaal Mafariny

beyde heeft ingenomen., de eerfte met Citadellen beteugelt , en de

tweede kortdaar na geheel gedemanteleert, onaangeficn fijne Koning-

lijke Parole en beloften,dat hy het Cafieel9Stad en Land foude laten

in fijnen prefenten ftaat en privilegiën, en defelve voor Sijne Hoogbejt,

den Heere Princevan Orange , als rechtmaatigen Souverain, bewaa-

ren tot fijne mondige jaaren.

dekS.Tof ^at belangt het tweede lit, namentlijk de middelen , waar door fy

den oorlog haare dcffeynen mogen volvoeren , fo flaat aan te merken , dat die zijn

Gcïden
C

Ai-
tweederhande , het eerfte is het Geit , 't welk is de Seenmve vanden

lianüc. oorlog , het tweede de onderhoudinge van fijn Ir,tereft omtrent an-

dere Potentaten en Staaten, 't welk is de Ziel .van den oorlog,

vrankrijk Den rijkdom en groote fchatten , alhoewel Vrankrijk daar toe geen

GcM door Sout °^ fdver-mijnen heeft , als Spanjen , weet het evenwel overvloe-

dig te bekomen op veelderhande manieren , en door veele weegen.

i. Als voor eerft, om dat de Franfche door haaren aangebooren

aart , en geeftige boorferyen het geheele Chriftenrijk , behalven Span-

jen en Vriesland^ met haare nieuwe Modem , en geduyrige veran-

deringen van kleeren , fo hebben weeten te verblinden , en te brengen

tot die verkeerde opinie, dat een oprecht Patriot, en bedaagt burger

van elk een word gehouden voor een ftuyrs en eygenfinnig nooit, als

hy die verfoejelijke uytlandfe aart van kleedinge niet naabootft , maar

fijn oude kleeren afflijt , die voor 2. a 3. jaaren by elk een gebruy-

kelijk,en na de Lands-manieren waren. So hebben fy in haar Land,

door Raad en hulp van Cardinaal Richelieu van tijd tot tijd beginnen

temaken alderhande ftoffen en manufacturen , tot onderhoudinge van

de Modens dienende , als daar zijn fluweelen , fatijnen ,
goude- en

Jilvcrc-lakens > armofijnen , fijde jloffen , fijde taakenen , taffetas,

poftde-

de Modens
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poudefojen , armojijne en ftjde linten , kanten , pajfementcn , knoopen,

fergien, hoeden, pluymen , draagbanden , gordels , koorden , kaapers^

waajers , mafques ,fpiegels , horloges , handfcboenen, garen , papieren,

fpelden , naalden , groove lijnwaaten , bedden , matraden, deekens ,gor-

dijnen , behangfels , franjen , *» duyfent ameublementen meer j Waar
doorfyveele uytlandfe handwerks-luyden hebben aan haar getrokken,

en veele fteeden daar mede gepopuleert , die anders heel ledig van

menfehen waren : Met defe Manufacturen vervullen fy aHe omleg-

gende Landen , waar uyt fy jaarlijx aan fuyver geld trekken , en in haar

Land brengen , meer als 40. millioenen Franfche guldens.

2. Door de beladingen en het Vatgeld op de Kocle-wimcn,die (eet door 't vat-

befwaaren den prijs, die de wijnen in Vrankrijk by eerftc inkoop
|
eW

[£
p ~

e

koften , en alhoewel geen onder alle foorten van wijnen Hechter is, ncu

als de Franfche , fo word fy doch in andere Landen by groote cjuanti-

teyt geconfumeert , om dat fy den gemeenen man fmaakelijk en milt,

en beter koop , als eenige andere zijn. Voor de wijn , die Vrankrijk

uytlevert , bekomt het wel 1 5 . millioenenguldens weer in , waar van

de Vereenigde Nederlanden alleen byna twee derde parten afhaa-

len. Daar by komt noch de belaftingeop de Brandewijn, die vandaar en Beiaflin-

by groote meenigte buyten 's lands , ( en naar Holland alleen over l^rSwiju,

25000. ftukken jaarlijk worden vervoert ) waar voor Vrankrijk jaar- A ->i n c"

lijxvvel 5. millioenen weder ontfangt. Noch komt daar by de Afijn
IC*

en Cidre. Defe lallen waren niet als 't verderf van de Hollandfche

Negotie, want men reekendeuyt, dat een Hollands fchipvan 300.
Vaten of van 150. Laften, kollende 15. a 16. duyfent guldens,

en vier reyfen naar Vrankrijk konnende doen , yder reyfe 300. Rijx-

daalders moetende betaalen , in 't jaar mofte opbrengen 5. duyfent
'

guldens, zijnde een vijfde part van 't geheele Capitaal.

3. Door de Impofitien op alle andere gewalfen , als fafFraan , hop, op de gewaf-

hoonig, amandelen, olyven , kappers, pruymen, prunellen, feep,

caftanien , &c. en het koorn , terwe , rogge , en garft , dat men ver-

voert by goede jaaren.

4. Door de Impofitien op 't uytgaande fout , waarmede dat over °P ll« &u:

1000. fcheepen jaarlijx in Vrankrijk beladen , en daar van wel 5. a

600. na Holland alleen afgehaalt werden, waar voor de Franfche

Koopluyden wel 1o_ millioenen guldens wederom krijgen. De leve-

rantie van het fout heeft Keyfer Carelde V. den Franfchcn, als fijne

Erf-Vyanden , foeken te onttrekken , met de prefentatie van het fclvc

aan yder een Yoor niet te laten uytvolgen^ doch te vergeefs , alfo

H Fran-
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Eran^oisde I. Koning van Vrankrijk het felve mede aan allen vreem-

delingen presenteerde , dewelke uyt oorfaake , dat Vrankrijk haar na-

der als het gebiet van Spanjen gelegen was , bleeven continueeren het

fout uyt Vrankrijk te haaien,

o? de 5. Is Vrankrijk feer daar op uyt,, dat fijne waren, die het uyt-

levert, door heel Europa verfonden , en de vreemde waaren door het

verbieden of belaften daar uyt gehouden werden , fbekende door defe

practijke by verloop vantijd al het geld van Europa tot hem te trek-

ken, en de wereld, door defe onuytputteüjke fenuwvan Oorloog,

fijne wetten voortefchrijven.

op de sleet- 6. De veelderhande Importen en Accijfèn, waartoe qualijk namen

«o
et

genoeg uyt te vinden zijn , op alle fleet-en eet-waaren , maar infon-

derheyt op 't fout , die in Vrankrijk fo groot zijn , als nergens ter we-
reld , verrijken den Koning onafVneetclijk , door de groote confumtie

van de overgroote meenigte van menfehen , waar van Vrankrijk boven

alle andere Rijken overvJoeyt.

door het ver- 7. Het verkopen van alderhande, fo profijtable als honorable Offi-

offidea" c *en en Digniteyten , brengt den Koning jaarlijx byna fo veel in,

als de inkomften zijn van eenige Europifche Potentaten , geconfide-

reert,dat Koning Hendrik^de IV. in de tien laatfte jaaren van fijne

Regeeringe , uyt het verkoopen van de Officien meer maakte , als

(eventig Millioenen , gelijk L'Oifeau verhaalt in fijn Traclaat van

de Officien, lib: 3. Cap:i. Dewelke onder defen Koning Louis

de XIV. ieer vermeert zijn.

door de ex- 8. Soeen Partifan ofte Officiant door de profijten,gelijk een Sponce

iÏÏfanen ^°or vochtigheyt opfwelt , word hy menigmaal wederom h uytge-

perit , dat hem alles ontvloeyt., dat hyingefoogen hadde.

door defup- 9. Om dat de Koning de Officianten fomtij ds dreygt aftefetten,

officfanwn, ° t̂e ^aar ^ brengen totfeker minder getal, en de reft te fupprimee-

ren , moeten hem defelye tot haare maintenu met groote fommen
gelds te gemoet Jcomen.

door Confif- i o. Worden dijkwijls der Rijken goederen,door.een gemaakt pretext

"Sefe" geconisfqueert , ofde .Commiffari-flen gedifgratieert , en al haar doen
yan de iüjke geimprobeert , als fy door ordre ten behoeve van den Koning groote

{bramen hebben gesegotieert , dewelke dan aan de rechte crediteuren

noyt werden gereititueert. Gelijk by exempel , als Fouquet een feer

importante fomme voor den Koning van particulieren hadde geleent,

ist hem op gemaakt pretext proces gemaakt, waar by hy wierd©

geaccufeert , van Crimen Lttfa Majeftatis begaan te hebben , al fijn

doen
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doen verklaart van onwaarden, gecondemneert in een eeuwige gevan-

kenis , en alle fijne goederen geconfïfcjueert , met een jaarlijkie lijf-

rente van iooooo. guldens ten laflen van de Republijk^ van Vc-

r.etien.

ii. Behalven dat de Geeftelijke altijd om de 5. a 6. jaaren met groot door de

geld moeten bekoopcn de vryheyt , om te behouden de Kerken, Klco- 5« "g'mScL

fters , Geeftelijke Gebouwen en Inkomften , die zedert fekere jaaren ]hkea

<refticht en opgerecht zijn,en door den Koning met demolitie gedrcygt

werden , fo heeft hy daarenboven noch van alle haare jaarlijxe inkom-

ften fijn quota , nainentlijk een tiende part voor ordinaire , en ook veel

tijds een tiende part voor extraordinaire tributen. Hoe feer.de Koning

jc.arlijx daar door verrijkt wórd , kan men afmeeten , als men eens

aanmerkt, dat de Geeftelijke alleen omtrent de dry vijfde parten van

Vrankrijk befitten. Want daar zijn 12. Aarts-Biffchopdommen.

104. Bilfchopdommen. 548. Abdijen. 27400. Parochy-Kerkcn

en Paftoryen , behalven de ontelbaare meenigte van Kloofters en min-

dere Clerifey.

1 2. Om dat de Koning van Vrankrijk wel heeft geobferveert , dat- éo0} d« Ne-

ter geen middel in de wereld is , waar door een Lünd en Staat meer

kan floreeren en verrijkt worden , als door de Koopmanfchap en Ne-
gotie , fb heeft hy niet nagelaten , wat dienen konde tot voortfèttinge

van dien , waar toe hy heeft opgerecht verfcheyden Commercie- Comm
•pagnien , als van Ooft- en Wefl- Indien , van 't Noorden , van

Groenland van den Traan , van Aberdaan en gefokte Haring , van

fxvarte Zeeü> van Tin en Loot , en een Monopolie op de Suykjr , dc-

felve , als ook fijne particuliere Koopluyden en Reeders van Scheepen

met alderhande Privilegiën gebeneficeert ; Sijne Groote en Eedele

gepermitteert en genoodigt tot de Negotie , fonder de minfte preju-

ditie van haare Digniteyt en Eedeldom ; Vreemde Negotianten door

beneficien na fich gelokt ; De Jooden in de Zeeplaatfen alderhande

Vryheyt vergunt •, De Revieren en Havens tot de fcheepsvaaït be-

quaam gemaakt ; De Haaring-viffchery opgerecht, en vreemden haring

verbooden? &c.

1 5 . Door de Inkomften van de Koninklijke Domaynen, Leen-goe-
f"u$£

r

an*

deren , caduke-en fonder erfgenaam nagelaatene goederen , nalaten- d«c midde-

fchappen van Vreemdelingen,en onwettig g^boorne,de tiende van alle

mineralien, fo in 't Rijk gevonden werden, de Regalien fo in de Aarts-

als andere Bilfchopdommen , Le Don&Oïïroy> Taillon, CrHës> Ay-
des j Equivalent , For.agest

*BUot > Douane , Trante , Foraine , Solde

H 2 de
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de cinquante mille hommes , la Compofition , Leveés de chevaux &
£hariots , Cabelles , Augmentation de la, gendarmerie , Emprunts

generaux & particuliers , Subvention de partie fur les villes ClofeSt

Augmentation ou Diminutiondu prix des Monnoyïs , en ontallijke

meer, die defen Koning Louis de XIV'. van tijd tot tijd fo verme-

nigvuldigt , dat hy fijne jaarlijkfe inkomften op hondert Millioentn

meent te brengen , gelijk de Franfche felfs voorgeven , die nu 80. w/Z-

waar door lioenen jaarlijx importeeren.
*>>• knjgr Welke Inkoinften , gelijk te vooren gefeyt is , eerfl niet meer heb-

Rijkdom, ben bedragen, als omtrent maar 8. a. 9. mülioenen, en hoe meer
de volgende Koningen die van tijd tot tijd hebben geaugmenteert , fo

veel meer hebben ly weder door haare pracht en ftaat-fucht geconfu-

meert, fo dat fy noyt yets in voorraad , als een Leedige fchat-kamer

hadden , tot dat defen Louis de XIV. by veelen bygenaamt L"Ava-
ricteux of de Gierige , de jaarlijxfe inkomften niet alleen heeft ge-

bracht over de 8.0. mülioenen , maar defelve als de fekerfte force van

fijn Rijk, ook fo gemenageert, dat hy daar door fuiken grooten fchat in

de jaaren fijner Regeeringe uyt alle omleggende Landen heeft geput,

en t'famen gehocipt , als noyt eenig Franfche Koning heeft gedaan.

Hier uyt fien wy , hoe de Franfche andere Natiën misleyden en ver-

blinden , hoe fy door der felver achteloosheyt, overdaat en geld tegens

defelve fich verhovaardigen , verrijkt en gewapent werden. Want uyt

defen opgehoopten fchat weet Vrankrijk fijne verfchrikkelijke Legers

en Zee-vlooten uyt te ruften tegens diegene, wien hy dien fchat ont-

trekt ; Even gelijk de Son uyt de vochtigheyt der Aarde , die hy na

hem trekt , fijnen hagel , blixem en donder tegens defelve fmeet.
De voor- Boven en behalven defe middelen is Vrankrijk door fijne groote

vrankrijk macht en goede fituatie fo becjuaam , om fijne defleynen te volvoeren,
beitaaa £s eenig Land des geheelen Aard-bodems.

. , „. 1. Voor eerft, leyt het als een Middelpunt van de Chriftcn we-
laire UrBatie, rekt,, en is daarom becjuaam, om te conjungeeren oi tefepareeren

de Oorlogs-Machten van de andere Chriften Potenten , die daar ront-

om gelegen zijn.

aan twee 2. Heeft het aan weerfijclen de Zee, door welkers^ebruyk het feer

gevoegelijk kan negoriceren op de omleggende Landen , en de macht
der nagelegene Princen travcr/èeren.

d* het rond- 3. Is dit Rijk van alle kanten door de natnyr en de kimft fo bebol»

ï™
si!**

01
" lV2rkt > dat het uyterlijk gewck niet licht heeft te vreefen : Want het

tegens Jtalisn docrde 'silpes en Pigvcrol, tegens Spanje» door de

\P;rc*;ccn
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Tirene'én , Terpignan en Rujfilion i tegens Engeland door de Zee

;

en tegens Duytsland en Neerland door de Rivieren, gefortificeerde

Steeden en Schanfen wel is voorfien.

4/ Is dit Rijk niet alleen fo groot , dat waar men ook de maat niet gefepa.

neemt , men een Diameter vind van over de hondert en tachentig
ree"

mijlen , maar ook aan alle kanten valt. aan een geknoopt , in forme van

een cireul , waar door het die bequaamheyt heeft , dat alle plaatfen in

der haaft konnen geaflifteert werden, fo het nodig is. Daarenboven fo en van er»

word het geregeert van een Hooit , namentlijk een Koning , die door J"d* «"*

fijne abfoluyte macht en gefag, als geen ander Chriften Koning meer g«ir/

heeft , in der haaft kan refolveeren , wat tot welftand dient.

5. Is het fo dicht befèt met Steeden en Dorpen , dat het daar in alle dat h« fcer

Koninkrijken overtreft.
'

_ ^«m
6. De Getemperde Lucht en Climaat , als ook de goede coruftitu- Dorpen,

tie van de grond , maakt Vrankrijk fo vruchtbaar , dat het nu noch , ge- Vruchtbaar,

lijk in voorgaande tyden, op fich felven kan beftaan, fonder yetwes van

andere Landen noodig te hebben , maar kan nevens fich felven ook

noch andere Landen proviandeeren , uyt welke oorfaak Vrankrijk nu

noch word genoemt de Voedjier van Spanjen , om dat het Spanjen

byna van alle nootwendigheyt , felfs tot alderhande manufacturen in-

cluys , voorfiet , maar met fuiken winft , en intereft , dat Spanjen wel

den eygendom , maar Vrankrijk het Vnicht-gebruyk van Peru heeft.

Want Spanjen vind fyne Indien in de Nieuwe wereld , maar Vrank-

rijk vind de fyne in Spanjen , 't welk met alderhande gevaar en onge-

mak fijne fchatten verre over zee na fich haalt , van waar Vrankrijk de-

felve wederkomt afte halen fonder onkoften en bloetvergietep, fonder

in de mijnen te arbeyden , en onder de aarde te vroeten , fonder iynen ,

Staat te depopuleeren , en fich te onderwerpen het gevaar van de zee,

en wort Spanjen dikwijls fb uytgeput van filver, en gout, dat het

meermalen is genootfaakt geweeft, in plaats vangoude en fïlvere,

kopere Muntete gebmyken, daar Spanjen nochtans byna alleen de

bekende Gout-en Silver-mijnen befit, en heel Europa daar mede voor-

fiet. Daar toe fiet men noch in Vrankrijk veele heerlyke binnenlandfe

Steeden-, tot een teeken, dat fy haare welvaart ook veel van binnen

hehben.

7. De veelheyt en bequaamheyt van de Navigable havens en Ri- voorfien va»

vieren , als de Maas , Schelde , Seine j Saone , Rofne , Loire , Cja- jj^"^
ronne . Somme , en veele andere, doch mindere rivieren meer, van

dewelke fömmige fcggen, dat eenige gevloert zijn met Vifch, gefoomt

H 3 met
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met Kreeften , en geborduyrt met Swaanen. En zijn alle defe Rivie-*

ren feer dienftig en commodieus , om de inlandfe Negotie voort te

fetten, tot welken eynde Louis de XIV. de Revieren Garonne en

Jlude heeft met een Canaal en 12. fluyfen in een lateivbrengen, om
daar door uyt den Ocean in de Midlandfe Zee te fcheepen.

ais ook vao 8. Daar Vrankrijk voor defen fo pleeg gedeftitueert te zijn van
scheepen macht ter zee , dat twaalf Oorlog-fcheepen uytmaakten de Royale

Vloot , fo heeft het nu in korte jaaren , tot verwonderens toe, by een

gebracht wel* 90. a ioo. Oorlog-fcHeepen , waar mede het foekt
' de wereld te dwingen , naar inhout van dit fuperbe Vers

:

Tandt}; qite nos Vaiffèauxpar tout Aïaifires des Ondes

Vont en leverpour nous les Trefors des deuxM'ondes,

en feer po- 9. De groote meenigte van menfchen , die Vrankrijk bewoonen,
puleus»s>

js ^jne groot^€ force , wantter een tijde van Carelde IX. meer als

20. milliocnen menfchen hooft-geld betaalden, en daarom konde

de Cardinaal TZjcheliett, die Vrankrijks macht beter als ymand kende,

aanwijfen , dat 't fefve Rijk te Veld konde brengen fes-maal hondert-

duyfent man te. voet , en hondert en vijftig-duyfent te paard , in cas

den Deattphin felfs op ging fitten , en gevolgt wierde van allen , die

de Waapenen konden voeren, gelijk dan moet gefchieden.

eniothatin- 10. So heeft de Koning van Vrankrijk onder fijn Jok gebracht het

fubjeftcm" Hertogdom van Lotharingen , 't welk door het Homagium , aan den

Keyfer was verplichten ftrekte tot een voor-muyr en bolwerk tuflchen

Duytsland en Vrankrijk , waar door hy Duytsland altijd kan invadee-

ren,als hywil.

datfcet vee- 11. So leyt groote kragt van de Franfche militie in de meenigte

heeft,

ytCryC
van haare R»yters , de welke by na alle Eedel-luyden zijn, die op haar

eygene koften haar vöorfien met goede loopers van paarden,waar mede
{y als Voorïoopers voor het leger heenen , haare Vyanden onverwacht

overvallen , en beletten niet alleen het vluchten van perfonen en goe-

deren , maar tirannifeerën en misbruyken menfchen en goederen feer

fchandelijk , meenende, dat haar wegens haare qualiteyt fulx beter paft,

als anderen , die op cks Konings koften leven,

en d'onder- 1 2. De gewillige fkvernye der Onderdaanen , die geene belaftin-

iv^iiwlfi g^n van den Koning weygeren te dragen, maar als Efelen haar laten

aiJn« beladen tot fnikens toe , waarom de Koning ook door den Keyfer

Maximlian de 1. genoemt wierd een Koning der Efelen , daar de

Keyfer , na het bekende fpreekwoord word genoemt een Koning der

Konin*
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Koningen , de Koning van Spanje» een Koning der Menfchen , «1 de

Koning van Engeland een Koning der 'Duyvelen , om redenen , dewijl

de Keyfer niets konde te wege brengen ais door de Dttyt/cbeVor-

ften, Sp.tnjen maar 't gene hem de Wetten toeftonden, Vrankrijk^

al wat hem aanftond , en Engeland niets , dan wat het Volk behaag-

de. Alle defe middelen en voordeelen faciliteeren het concept van

Vrankrijk fo fèer , dat het fich Venteert te konnen fpeelen met alder-

hande kaarten, die hem het Geluk presenteert.

Door defe eroote macht en rijkdom hebben haar de Franfche Ko- Vrankrijk

\ ,
&

1 1 ./• 1 1 i-i t ^, \ r prerendectt

ningen fo hoog verheeven, dat ïy daar door (gelijk de Tams door lyne de range

pretenfe Heyligheyt ) pretendeeren , behalven allen anderen Pocenta-
JJJjJjjJJ

P**

ten, ook den Roomfchen Keyfer in de rang voor te gaan, niet tegen-

ftaande deheele wereld toeftaat , dat een Keyferrijk waardiger is , als

een Koninkrijk, ofeen geinvadeerde Heerfchappye der Paufen 5 Maar

de Franfche hebben eyndelijck noch den Keyfer deeerfte plaats onder

alle Chriften Potentaten moeten toeftaan,voor haar felven behoudende

de tweede , en Engeland latende de derde , tot dat Philips de 1 1.

Koning van Spanjen, haar die plaatfen mede heeft beginnen te bedifpu-

teeren, feggende voor eerft, dat hy niet alleen een, maar veele Konink-

rijken befit. Ten tweeden, dat fijnen titul van (fatbolijke Majefieyt alle

andere titulen verre overtreft , en geen Potentaat eenigen Eer-Titul

heeft, die hem niet mede toekomt. Behalven dat de Franfche gloriee-

ren , dat haar Rijk eerder Chrrftijk is geworden als Spanjen , en aan

haaren Koningen noytte vooren de Precedentie is geweygert , fo &&-

gen fy , dat haren Titul van Alder-Chnftelijkfie fo verre alle andere

overtreft , als de Son de Sterren. Over defe ejueftte is altijd feer vin-

nig niet alleen door de Politijken met de pen,maar ook door de Solda-

ten met den deegen geftreeden , foader dat (y totnoch toe is gedeci-

deert, waar uyt dijkwijls noch onftaan refcontres tuffchen weder-zijd/è

Ambaffadeurs en haare Suiten aan Vreemde Hooven. En om de occa-

fie tot defe queftien, fo veel doenlijk is, te mijden, word geen van bey-

den voorgefet , maar door verfcheyde trekken en kunftjes de faak fo-

daanig gemodereert , dat elk van haar behout fijne volkomene dfgni-

teyt , tot welken eynde de Staaten Generaal hebben geordineert,

dat in het conduifeeren van Vreemde Ambaffadeurs, of andere Sta-

tieufe Aftien geen van haar beyden mogen prefent zijn.

Het tweede middel , waar door Vrankrijk fyne groote deffeynen vrankriik

Ibekt te volvoeren , beftaat in de onderhoudinge van lijn Interefi om- ""«eit wel

trens alle andere 'Potentaten en Staaten, Dit is de ziele van den Oor- waar om -

. tre-tt andere
log» XotcmaiCB*
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log , en voor fo verre dit wel ofqualijk word waargenoomen , voor fo

verre fucccdecren in 't gemeen alle voorneemens wel ofte qualijk.

DeBaiance Het Chriftenrijk bevat in fich twee machtige Koninkrijken, als

luffchen yYankriik en Spanjen, dewelke t'famen als een BaUnce allen an-

s^ü^-a deren Staaten toeweegen den Oorlog en V reede.

De Monarchie van Spanjen , na dat defelve met een wonderlyken

loop van geluk in korten tijd onder fich vereenigt had feer groote

Koninkrykcn , en daar uyt opgemaakt een feer vreefelyke Heerfchap-

pye , konde niet verburgen houden fyne intentie , om in het Weften

een nieuwe Univerfele Monarchie op te rechten, Vrankrijk^daar tegen,

zijnde het outfte Chriften Koninkrijk, en gebracht tot feer groote

Macht en Rijkdom, wierde feer jalours over den aanwas en het dcflèyn

van Spanjen , waarom het fich altijd , met allen vermogen daar tegens

heeft gekant , waar door die twee Rijken fo lang met oorlogen , en

bekuypen van haar Intereft te famen hebben geworftelt, tot dat

Frankrijk eyndelijk door fijne fvvaarte de ichaal overhaalde , en voor

word van Spanje» te formidabel wierd. Engeland , het welke door fijne groote
Engeland Land-en Zee-macht , neftèns die twee voornoemde Rijken , ook wel

dcn,
S ° fijn gewicht ophalen mochte , foude fijn deel mede aan die Balance

hebben , maar om dat het van alle vaiie Landen door de Zee is gefepa-

reert , en op feekere Eylanden bepaalt, alwaar het fuiken concept , om
een Univerfeele Monarchie op te rechten , niet kan uytvoeren , heeft

als een Tonge de voornoemde Balance altijd in fijn *s£quiltbrio

ofte Eevenaar fo foeken te beftieren , dat fyaan geene kant onder of
over mochte hangen. Om fulx uyt te beelden , liet Koning Hendril^

de VIII. graveeren goude medaliert , alwaar een hand , fteekende

uyt een wolk , vaft hielt een Balance , hangende in fijn a^quilibrio,

waar van de twee fchaalen beteekende Spanjen en Vrankrijk^, met
defe woorden : Celuy l*emporte , pmr qtti jefuis , hoewel Engeland,

dat in 't re- neftens de twee gemelde Rijken , in 't reguard van de Vereenigde 7Vc-

vereeSgdc' derlanden wel mede fijn behoorlijk , en niet het minfte deel heeft aan
Provinciën ^ie Balance» waar van het felve Nederland altijd, zedert fijne her-

aan partici- ftelde Vryheyt , is geweeft de Tonge , om die dry Koninkrijken , na
pcert,

/]jn vennoogen te balanceeren ; Even als de Republijk. van Venetien

in fyne befte fleur dede omtrent alle Chriften-Potentaten. En dat

is de reeden , waarom defen noch Regeerenden Turkfen Keyfer in fee-

keren briefaan Haare Hoog-Moogende, haar tituleert de Vereffenaars

van alle de Negotien der Naz.areenfche Volkeren.

fch""iüjk
yt* Het Romjcht Kejfmijk, , dat niet minder Groot en Machtig is,

sdi
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als een van de twee voornoemde Koninkrijken , heeft aan die 'Balance heeft daar

in langen tijd weynig part ofdeel gehad , en hoewel het noch den naam ^ni& dec

voert van de Vierde , zijnde de Laatfte , Grootfle , Machtigde en

Durabelfte Monarchie ; So is het nu feer ontfenuwt, en van fijn voor-

gaande luyfter verdooft, waar door het niet minder, als na de Oude Ro-

meynfche Monarchie gelijkt , 't welk daar door by komt , dat het felve

Rijk nu verdeelt is onder veele Hoofden, die over 300. in getal zijnde,

haar alle aanmatigen het felve Recht en Authoriteyt in haar DiftricT:,

dat de Keyfer heeft in het fijne ; Maar als fy altemaal waren vereenigt

onder een Opper-Regeeringe, en dat fy na haar gemeen Intereji wier-

den gegouverneert , fo foude het Duytfche Rijk fijn Oude Monarchie

jicht wederom konnen oprechten , en de Balance maaken na fijn wel-

gevallen.

Maar nu fien naar defe machtige Balance alle omleggende Poten-

taten , die van eenig Ge wicht zijn, en pondereeren haar Intereji na

het onder-ofover-weegen van defelve.

frankrijkst dat in voorgaande tyden de Adminiïtratie van fijn In- ^"^"jn*
tereft aan de Hooge Minijters van Staat geheel toevertroude , die tereft waar-

het felve door reukeloosheyt , ofte eygen-baat altijd hebben verwaar- v"ichey °c°

C

looft,heeft het felve eerft recht beginnen voort te fetten in 't jaar 1460. Reguica

onder Lodewijkjie X I. na wicn het niemand met meer yver heeft

behertigt , als Hendrik^ de I V. die het felfs , fonder Miniftcr van

Staat , altijd heeft waargenomen , en fo verre gebracht , dat Vrankrijk,

door hem eerft fijn Intereji heeft leeren verftaan , 't welk fijn Soon
Louis de XIII. door den Cardinal Richelieu , en fijn Soons Soon
Louis de XIV. door den Cardinal Mafarin tot defe tijd toe meer
en meer hebben geperfeclioneert , beftaande in fekere rcgulen , die

meerendeels fonder aanfien van eenige Goddelyke of Mcnfchelyke

Wetten haar aanwyfen den weg , om te komen tot haar oogmerk , na-

mcntlijkde Vniverfele Monarchie.

1. De eeifte regulis, dat Vrankrijk fich rondom voorliet en ver- vranknjk

fterkt met fodaanige Landen, gefortificeerde Steeden en Pallen, waar J^e^n-
door het alle fyne nabuyren fubitelijk kan verraflën en overvallen , als tieren met

ook fich felfs befchermen tegens uvterlijk geweld. Tot dien cynde

heeft het , fonder veel aanfien van recht ofonrecht , onder fijn geweld

gebracht Lotharingen , Brifac en Philipsburo- tegens Duytsland,

Pignorol en Monaco tegens Italien , Perpignan en 'Rujfilion te-

gens Spanjen , en Nuys , Mafej/^, Rijffel en Dupkjrken tegens de

Nederlanden.

I 2. De
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2. De tweede regul is , dat Vrankrijk foekt alle fyne omleggende

Nabuyren in haar kracht en middelen fo te verfwakken , dat fy niet te-

kens fyne groote macht konnen beflaan , als het haar wil overvallen

;

Of dat fy het felve of een ander vreefende , haar in fyne befcherminge,

ofte ten minften aan fyne zijde begeven, die het dan daar na te lichter

kan dwingen.

Brengt twee- Hier toe gebruykt het voornamentlijk defe onwettige middelen, dat

ïia^Nabuy- het de omleggende Landen en Staaten, die onder malkanderen ver-

ie^ eenigt zijn , foekt te brengen in Tweedracht en Oorlog tegens eikan-

deren , of in binnen-landfe Beroerten , ofteverdeelenin Fa&ien, of

te beletten , dat fy haar voordeel niet komen te genieten , dat haar van

andere rechtmaatig toekomt. Het is den Antichrift alleen eygen

fcheuringe en twiften in de Wereld te verwekken , en wat Koning iich

daar mede wil behelpen , heeft fich niet te belgen , als men hem den

eerft-gebooren Soon des Antichrifts , in plaats van den eerft-geboo-

ren Soon van de Kerl^. noemt. So heeft Frankrijk^ Spanjen , dat

hem te machtig was , geweldig verfwakt , door fyne aanraadinge , dat

Portugal en Algarbie van haren wettigen Koning Philips fonden

afvallen door den Hertog van Bregance, die het tegens het beëedigde

Verbond van de Tjreriéen , door den Graave van Schomberg in

fyne wederfpannigheyt met veel Volx en 18. tonnen gouts aan Franfch

geldjaarlijxaflifteerde. Alfo dedehet mede in den tachentig jaarigen

oorlog der Vereenigde Nederlanden tegens Spanjen , So heeft Vrank-

rijk Napels in fijnen oproer geftijft door den Hertbo- van Guife , als

ook Catalonien, en den Prins van Monaco opgeroyt tegens Spanjen.

Op defelve manier heeft het met kracht foeken te beletten de executie

van het Teftament van Philips de Groote , en het huwelijk van Philips

de I V. met des Keyfers dochter , op dat daar door de beyde Huyfen

van Spanjen en Oojlenrï»k^ niet weder fouden vereenigt werden.

En om dat het Duytfche Rijk voor Vrankrijk te formidabel was>

heeft Vrankrijk 't felve Rijk in den Duytfchen Oorlog ten verderve ge-

holpen , fo door lijn eygene wapenen, als die van Guftavus Adolphus

Koning van Sweeden , dien het daar toe in den jaare 1631. by een

Tractaat tot Bermvald hadde bekort, hem in 't jaar gevende 400. duy-

fent Rijx-daalders , tot een Armee van 30. dujfent man te voet , eti

6. duyfent te paard. Ja, dat noch in varfche geheugenis is , de Vorften

Serini , en Franchipanni , Nadafli en Tattenbach tot verraad tegens

den Keyfer opgemaakt , volgens bekenteniffe van haare Complicen en

Secretaris»

On:
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Om de groote vereenigcle macht van Italien te breeken , heelt

Vraiikrijk dijkwijls deflelfs Princen en Republijken tegens clkan-

deren fo op^ehitft, dat fy het bedrog eerft bemerkten, als fy haar

wederzijds geleedene fchaadens, fonder eenig profijt , beklaagden. So

heeft Koning Franfois de I. door fyne Alliantie met den Sultan So-

liman de Turken gelokt in Italien , die 't felve byna geheel verwoe-

ften; Even op die wyfe heeft Vrankrijk voonnaals opgehitfl: de Tar-

taren tekens Polen, 'Betblebem Gabor Prins van Tranjylvanien tegens

Kejfer Ferdinand de II. De Hertogen van Savoyen tegens de Swit-

fèrs , en tekens die van Genua en de Heffen tegens Weftpbalcn.

En om de Zee-Machien van Engeland en de Vercenigde Pro-

vintien , die Vrankrijks Zee-Macht yder verre overmochten , te vcr-

briefelen , is het geweeft de voornaamfte oorfaake , dat Engeland te-

eens hetfelve Nederland in 't jaar 1665, op ongefundeerde pretex-

ten , fuiken wederzijds beklaaglyken en ruineufen oorlog begon , gelijk

de Ensjelfche haar naderhand fulx meenigmaal beklaagt , en den Fran-

.

fchen AmbafTadeurs in 't geficht verweeten hebben.

Somen^t fich Vrankrijk door fijne Ambafladeurs en Envoyee's , in

alle de verfchillen, die tufTchen de Chriften Potentaaten komen te

rijfen , die het gemeenlijk voed en aanftookt , ondertuffchen dat het

fich aan yder in 't byfonder gunftig betoont, en haar allen fijne Media-
^
n
h
"cngt

H
tie aanbiet , dan na fijn fin uytfpraak doet , terftond weder de eene ofde veifchiiica

andere zijde kieft, en altoos vaardig is , om in troebel water te vifichen.

;

Gelijk wanneer de Keyfer en de Catholijke Princen van het Rijk inde

voorgaande eeuwe met de Proteftanten in fonderling verfchil raakten,

dat buyten Vrankrijk was , en het felve in 't minfte niet aanging , heeft

nochtans Hendrik, de 1 1. eerft veynfende , haar als Mediatenr te wil-

len vereffenen , daar na gekoofen de zijde der Proteftanten , en by die

occafie het Keyfer-Rijk ontfutfelt , en voor fich weggefleept de Bif-

fchopdommen en Steeden van Mets, Tulle en Verdun met haare De-
pendentien-, Even op die felve manier heeft Louis de XIII. mede
aangenomen de zijde der Proteftanten in Duytslancl, en niet tegen-

ftaande , dat hy door fijnen Ambaffadeur opentlijk en folemneelijk tot

Frankfort , Vim 3 Heylbron en elders fwoer , dat hy in Duytsland

i niet anders , dan de Vryheyt der Bontgenooten foude foeken , onder

i beloften , Duytsland niet vyandelijk te willen aantallen , maar alleen

1 hare Grenfen bewaren , en als Mediateur haare verfchillen vereffenen,

fo heeft hy nochtans, ( naar gewoonte , op die wyfe fijn eygen pro-

fijt foekende, ) voor hem na fich getrokken Brifac , het Land-Graaf-

I z fchap



68 'tVERWERDE EUROPA,
fchap van de Onder, en Boven- El[as , en foekt te defer tijd ook noch.

het Oppergefag over de tien Rij x-Stecden van der Elfas , als Hage~

naw f Colmar , Schietgat , Weijfenburg , Landaw , Oberenbeim,

Rosheim , Muxfler m het dal van St. Gregoritts , Kejfersberg en Th-
rinnheim met alle haare Dorpen en Dependentien, c\:c.

©p Pretext 4. Het pretext, dat Vrankrijk altijd voorwent, waarom dat het

Mfiendiacbt
1̂C^ "^g*"1 ^e verfchillen van Vreemde Potentaten, is de Vreede

en Eendracht, met welk Lok-aas het felve door veele onileydingen,

en vercierde-voorftellingen , de ftrijdende partyen in het net foekt te

verwerren, wel wetende , datter niet foeters en aangenaamers den Luy-

den in de ooren klinkt, daar fy meer na luyiteren, als Vreede en Een-

dracht, -Hier van zijn noch baarblijkelykc en varfchc exemplen door

de Franfchen uytgerecht in Bourgonüicn , Spanjcn , Mantua , de

Spaanfche Nederlanden en elders, te veel, om hier te verhalen, alwaar

liften bedrog meer heeft uytgewcrkt , als cenig geweld foude hebben

konnen doen ; Dit is een maxime,die noyt eenig ambitieufen Dwinge-
land heeft nagelatcn,dewelke andere onder fijn geweld focht te brengen.

Kfttgin'dc
8

5* De vijfde en voornaamfle regul van het Interefl der Franfche
KunftVao Koningen leert haar, dat fy door de vtiyle Kuyperyenen Corrupticn

corruptie
" van andere Potentaten Minifters , Commandanten en Officieren meer

voordecis doen , als door de kracht van haare wapenen ; Defe kunft

hebben fy noyt fo vaft gehad , als zedert die twee Heylige Vaders

Richeliett en Mafarin het Franfche Intereft hebben waargenomen,

welkers onheylige Les {y volgende , hebben daar door byna alle Hee-
ren-Hoven fo vergiftigt , de Raadsluyden , Penfionariffen en Secreta-

riifen door groote fommen van penningen fo gecorrumpeert en omge-
koft , dat die door ontrou en meyneed den Staat van haare evgene Mee-
fters periclitcercn , der felver fecreeten aan haar openbaaren , de goede

raadspleegingen vruchteloos maken en defelve haare Meefters tegens

haare beëedigde en vertroufte Bond-genootenoprooyen; Infomma
haare Heeren en Meefters felfs verraden. Hier door hebben fy het

Keyferlijke en Spaanfche Hof altijd getroubleert , Engeland ont-

roert , en Polen fo verwerd , dat het in plaats van vry , byna dienll-

baar was geworden , en byna voor een Keur-een Erf-Kroon hadde ge-

kreegen , en uyt Poolfch bykans in Franfch was ontaart , fo niet door

goet beleyt van den Hoog-Wij fen en Voorfichtigen Heer, Baron

FrancifcHs del'Ifola Keyferlijken Af^efant, en een ic;e andere trou-

hertige , het Poolfche Rijk , by flingerflag , uyt alle die fwaarighee-

den was gereddert , en deflelfs perieul , en der Franfchen cjuade menec
beken
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bekent gcworden.Door hulp van defe Les alleen hebben de Franfche in

't jaar l66j. in de Spaanfcbe Nederlanden gedaan leer groote en fubitc

progreflett, So hebben fy den Graafvan Clarendon Cariceüier van En-

geland, tegens het latereft van fynen Kening en het Rijk met geld wek-

ten te corrumpeeren , daar door hy , geduyrende den Oorlog tulichen

Eno eland en Nederland , in 't jaar 1666. en 1667. eyndclijk noch

als Verrader van fijn eygen Vaderland, uyt Engeland heeft moe-

ten retireeren naar Vrankrijk , daar hy fich als balling noch ont-

hout. En hoe iy alle omleggende Koningen , Princen enStaaten, ja

geheel Europa hebben foeken te pcrfuadeercn , om ( onaangefien

alle haare Alliantien,en beëedigde Verbonden met de Geünieerde Pro-

vinciën gedaan en gemaakt ) tot haar eygen onfeylbaare mine met haar

tegens defelve aan te fpanncn en haar te fubjugeeren ; Als mede, hoe iy

veele en verfcheyde perfoonen van byfondere Qualiteyten in defelve

Nederlanden tot meyneedige Verraders en Mineurs van haar eygen

Staat hebben weten te foeken en bekopen, fullen wy in het Derde Deel

op diverfe plaatfcn aanwyfem

6. Gelijk Spanjen door geen middel meer is gefteygert tot fijne
en foe i<rs,v

hooge macht, als door de Huweltjken van fijne gequalifkecrfte lngefe- dere Poten-

tenen aan Vreemde Potentaten , ofder felvcr Kinderen , even fo heeft
J

a

J.™njS,
Vrankrijk 't felve als een voorbeeld van lansen tijd srevolct, bctrach- "" fich te

tcnac het leggen van DuPttJfis, namentlijk; Tatde Huwelijken

der Trincen zSjn de Huwelijken van haare Staaten. Om die reden

verkoos Koning Fran^ois de I. tot fonderlinge bevorderinge van fijn

Intereft, voor fijn Soon Hendrik^de II. ten huwelijk Catbarinade

Medicis Hertoginne van'Boulogne , hoewel defelve van elk een wier-

de geacht de Koninklijke Kroon onwaardig te zijn. En by onfe tijd zijn

Vladiftaus en Caftnnirus gebroeders en Koningen van Polen (uc-

ceflivelijkgetroutaan Maria Louifade Gonfaga Hertoginne de Ne-
vres , en haaren Veld-Heer foban Sobietsky > nu. mede Koning
van 'Polen , geëligeert aan ^Madame dk ^JMont^orkci. Alphon-
[ut de VI. Koningvan Portugal, en naderhand by deffelfs leven fijn-

Broeder Don Pedro Prime Hegent van Portuval aan Madame
£Aumale . 'Duc de Cadeval , zijnde uyt het Huys van Bregance aan

de Princejfe van Loraine, Dochter van den Grave van Harcourt. Den
Hertog van Savoyen Carel Emannel de II. eerft aan Francifca de

Bourbon dochter in 't tweede Huwelijk van den Hertog van Orkans,
gennamt Gafeon de France , en nu aan Maria fohanna Baptifla van
Savoyen, dochter van Carel Amedem Hertog van Nemours* Coftmus

I 3 .de
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^ III. Hertog van Tofcanen aan de Hertoginne de Valois. Den
Hertoa v.in Hanover aan de Princeffe Beneditle Palatine 3 en den

Hertoo van Mekelenburg aan de 'Princejfe Chatillon. De broeder

van den Keurvorji van Beyeren aan ^Svladame de Bouillon, Colon-

ne aan tJAiïarcini. Des Konings Broeder den Hertog van Orleans

aan de dochter van den Kenr-Vorfl van Heydelberg* En fb in Enge-

land het Divorüum ofte Huwelijx-fcheydinge gebmyklijk en tolera-

bel was, meenden de Franfche aan deffelfs Koning uyt te trouwen

Madame de Nevres, So hebben fy mede ftaat gemaakt, om de

Hertoginne de Gulfe te geven eerft aan defen regerenden Koning van

'

Sweden , en daarna aan den Hertog van forkj.
Behalven noch veele

diergelijke huwelijken der Grooten foekt Vrankrijk ook de mindere

Familien van andere Potentaten aan fijne onderdaanen , door huwelij-

ken vaft te koppelen , om daar door weg te nemen de antipathie en

haat , daar door fich vreemdelingen altijd hebben geoppofeert aan de

Franfe deffeynen , om by gelegentheyt fijne Mefures te vafter te ne-

men. So heeft Tofcane alleenwel 43. illuftre Familien aan de Fran-

fe overgegeven.

'T is remarcjuabel , dat fodanige huwelijken met de Franfe feer fel-

den gelukkig en vreedfam zijn , maar gemeenlijk qualijk uytvallen , (o

datter fodaanig getroude zijn , die fich felfs fcheyden , eenige door den

Rechter van tafel en bet gefcheyden werden , ja fomtijds de huwelijken

wel geheel diffolveert , en de vrouwens aan andere gegeven zijn , waar

van wy licht eenige exemplen fouden geven konnen, maar om den

haat van fodaanige Perfonagien niet op ons te haaien , fullen wy fulx

met ftilfwijgen voorby gaan , wel weetende , dat allen den genen die

maar eenige geheugeniffe van moderne actiën en voorvallen hebben,

diergelijke exemplen fullen occurreeren.

Fingeert 7. Niemand onder alle Potentaten is Vrankrijk gelijk in het opfoe-

fitneattc' ^en van vergierde pretenfienen valfche pretexten vanoffenfie, waar
texten. mede het fich ook fo weet te behelpen , dat niemand fijne Calange

weet te mijden, enfo het eenige occafietot voordcel fiet , falhetda-

telijk op fuik gemaakt voorgeven en fchijn van reden ofqueflie maken,

ofgeheel den genen overvallen , wien.het meent. Hier van heeft het

preuven gegeven tegens den 'Paus wegens Cajiro en Avignon ; Te-
gensden Keyfer wegens de 10. Rqx fleedenin der Elfas • Tegens

Spanjen wegens de Nederlanden en het Trance Comtê, en tegens

den Hertog van Lotharingen wegens fijn Hertogdom. So bedient

Vrankrijk fich tegens het geheele Chriftenrijk van de Lex Saliea ,

zijnde
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xijnde fijn Emplaftrum Empiricttm , waar van dat ook fchier niemand

bevrijt is, gelijk fulx veifcheyde Franfche Autheuren met heele boeken

hebben aangeweefen , welke Boeken met Privilegiën , en de Autheu-

ren metgroote giften en beneficien befchonken zijn, gelijk M y

'.fofan

voor diergelijken Boek door den Cardinaal Rtcheliett is geregalceit

met 10. duyfent Kroonen , en Mr. d*Aubery met feekere Heer-

lijkheyt.

8. So gebruyken de Franfche groote Iiftigheyt in 't bewimpelen van
f -^ D

haare defleynen , die fy baptizeeren met fulke gefabriceerde en gcfoch- ren met •

te namen , dat defelve niemand nadeelig fchijnen te fijn , om daar door "por"/™'
in llaap te wiegen alle dien het mochte aangaan. Sy meenen niet min-

der , als 't gene fy uyterlijk vertoonen , hebbende heel andere gedach-

ten , als fy voorgeven. Om dat Diogenes , die tot Athenen in een

Ton woonde , een knapfak droeg , fo geloofde een yder , datter maar

een weynig Bifchuyt , een houten T^apjen en wat ^Papieren inflaa-

ken ; doch als men die opende , fo vondm'er een Elesjen Toekent \xa~

ter, twee
<Dobbel-jieenen en de fchilderyevan eennaakteVenus in. So

vergaapt men fich mede aan der Franfen fchijn , die een ander Wefen
heeft, als fy vertoont. De onderdrukkinge vanden Hertog van Lo-

tharingen noemden fy een Broederlijke Correctie; Haare geduyrigc

finiftre practyken in 't Dttytfe JRyl^ een Nootfaakelijke Plicht , om te

maintineeren de Vreede van Munfler • Haare quade Menecs en vcr-

werringen in Polen een Godsdienilige en Chriftelyke voorforge , om
dat Rijk te voorfien met fodanigen Koning, die machtig genoeg moch-
te zijn , om dat Bolwerk van 't Chriftcnryk te befchermen tegens den

aanval der Turk?n en Tartaren > Als fy in Vlandren plaats op plaats

viandelijk wegnamen , feyden fy , dat fy maar in poile/Iie namen 't ge-

ne haar toeqnam , warom dat fy verboden alle hoftiliteyten , en preek-

ten niet anders als van' haare moderatie , clementie en goedertierent-

heyt: Als den Baron de L'lfola den Polen aanwees de ochevmflc en int""

n r 1 • r • Pr preteert het

aanilagen van de Frame, om te verkieien een Koning nahaareniin, leggen vaa

riepen fy volmondig üyt : hy droomt, hy is gek^ï Als hy de Spaanfche JJj
c

D
verwittigde van het deflèyn , dat de Franfche hadden om de Spaanfche

Nederlanden te attaqueeren, fo befchuldigde hem Mr.d'Ambrnn, dat

hy focht Spanjen tegens Frankrijk op te hitfen ; Als hy feyde , dat

de Franfche fochten de Triple Alliantie te vernietigen, om haare Oor-
logen te beter te verniewen , noemden fy dat Bagatelles ; Als hy

voorgaf, datdeFranfchetoeleyden,omhet Vereemgde Nederland te

attaqueeren , en daar door af te fnyden de Spaanfe Nederlanden van

alle

anücrc teo
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alle defenfic , fo verweet men hem , dat fulx maar waren fijne ordinaire

kunsjes , om de wereld te troubleeren : Maar de tijd heeft fijne Pro-

pheticn beveftigt , en waar gemaakt , tot groot nadeel van veele , diefe

te vooren niet wilden gelooven.

_ De Fran- Q . De Franfche hebben van alle oude tijden af, fo lang de hiftorien

geenparoie van naar mentioneeren , voor eerlijk gehouden 't gene haare Heer-

fchappye konde voordeeligzijn, fonder reguard te nemen op Trou en

Verbond , en wel betracht het feggen van Jnlius Ctfar : Si violandum

efljus , regnandi gratia violandum efl , Waar van men oneyndelijke

excmplcn foude konnen bybrengen •,
Doch om de kortheyt fullen wy

ons alleen vernoegen met het aanwijfen van eenige exemplen , die ze-

dert weynige jaaren voorgevallen , en by ons noch in varfche geheuge-

nifle zijn, hoe fy de Les en Staale Wet vanhaaren Politijken Leer-

Meefter den ftrdinaal Mafarin , namcntlijk ; <Dat een Eerlijk. man
Jich[elven geenflaaf behoort te maken van fijne beloften , fq wel geob-

ferveert hebben , dat fy niet een Tractaat , dat fy met anderen zedert

dien tijd hebben aangegaan , volkomentlijk hebben onderhouden.

Want voor eerft , na dat haaren Koning , by de Vreede in de Tire-

ne'én , de Spaanfche Infante ten huwelijk gekreegen hadde , op defe

twee conditien. i. Dat de Franfche Tortu/ral niet meer foudeii

afliiteercn tegens Spanjen. 2. Dat defelye Infante met haaren

Bruydcgom den Koning Louis mofte affweeren al haar tegenwoor-

dig of toekomend Recht tot de Spaanfche Monarchie , of een ge-

deelte van dien ; So hebben de Franfche noch voor de ratificatie

van die Vreededen Marquis de fóoupes bcdektelijk na Portugal

gefonden , om defelve Kroon te verfeekeren, dat fy geenfins van

intentie waren, om haar te verlaten , niet tegenftaande dit voor-

noemde Tra&aat
;

gelijk fy ook ftrax, naar het fluyten van die

Vreede , Portugal niet alleen hebben geaiïiiteert met Volk , Am-
munitie en Geld , maar ook ecnigen tijd daarna met het fclvc

Rijk publijkelijk opgerecht een Of- en Defenfive Ligue tegens aile

haare Vyanden , uytgenomen Engeland en Sveeden , onaangeficn

Vrankrijk mede belooft hadde, tegens Spanjen niet te fullen onder-

nemen , als met communicatie met de Heeren Staaten Generaal. Het
heyjtg affweeren van de voornoemde pretenfien , hadde even fo wcy-
nig kracht , als het verlaten van Tortugal • Want fy kort na de dood
van Koning Tbilippus de I V. met een machtig Keyr-Leger vielen

m de Spaanfche Nederlanden,alwaar fy in korten tijd eenige confidera-

bje plaatfen wegnamen , en daar en boven ook onvcoriïens overrem-

^ pelden]



. EERSTE DEEL' 71

pelden het Trance Comtè in Bourgondien. Dit vuyrwierde gebluft Exempel

tot Aks» • door een nieuwe Vreede-handelinge , alwaar haar om de ^^"ncc*
maat vol terneeten , wierden gelaten alleplaatfen , die fy in de'Neder- comié.

landen alree geoccupeert hadden , mits dat fy het Trance Comtè we-

der fouden rellitueeren , gelijk fy het hadden gevonden. Maar gelijk

een vos fijne liften en fchalkheyt niet kan vergeeten , fo konden de

Fmnfe mede niet nalaaten , om tegens haare beloften , niet alleen al-

le Fortifkatien van Steeden en Plaatfen in *Bottrgondien te demoliee-

ren, maar namen noch daarbyalle Ammunitie mede weg, ja fouden

felfs de fout-putten van die Provincie niet gefpaart hebben , indien En»

o eland en de Vcreenigdc Provinciën fulx door kracht niet belet had-

den. Sy fetten na defe gemaakte Vreede tot Aken de Provinciën van in de spaan-

Limburg en Luxenburg op hooge brandfehattingen , en maakten J^J^*
1"*

weer nieuwe pretenfien op eenige Steeden , die niet minder considera-

bel waren , als die fy alree weg genomen hadden. Den Hertog van in Eothaiia-

Lotharingen hebben fy binnen 11. a 12, jaarenop 4. diftincterey-
Een *

fen gedwongen , tot veranderinge van haare voorige Verbonden , en

elkereys bedongen nieuwe voordeden, en hem felfs noch cyndelijk uyt

lijn erflijk Hertogdom gedepoflideert en verjaagt. Het Tractaat,waar « Swecdeo.

by Svoeden voor eenige jaaren van de Franfe bedongen hadde 1 6. hon-

dert duyfent kroonen , hebben fy door M r.deTrelon belet, dat het

niet verfeegelt wierde , en voorts geanftulleert , fonder daar van ande-

re reeden te geven , als: De Komngverflaat het fo. Volgens Allian- in de veree-

tie waren fy indenjaare 1666. gehouden met haare Oorlogs-vloot SJdcn?
60*1"

den Vereenigden Nederlanden t'affifteeren tegens de Engelfche, maar

die niet cjuamen , waren fy , want fy fonden defèlve onder gemaakt

pretext na Portugal met Madame d'Aismale. Hier mede hadden fy

de Staaten wel groffelijk mifley t, maar de Engelfche kregen geen min- in Engeland,

d^r beurt, wanneer de Franfchejiaar door de Koninginne Moeder wijs-

maakten , ja verfeekerden , dat de Nederlanders geen Vloot in Zee

fouden brengen , daarfy nochtans de Staaten onder de hand aanpor-

den , om met alle mogelijke vlijt haare Zee-macht Zee te doen kiefen,

met nieuwe belofte , van ook de haare daarby te voegen , waar op ook

fo wel fuccedeerde de Attaque op de Revier van fchattam , fonder

dat de Franfche een Schip daar by hadden, dat fy belooft hadden. Door
de Vreede van 'Breda waren de Franfche gehouden den Engelfchen te

reftitueeren het Eyland S'. Cbriftoffel fo als het toen in ftaat was,maar

in plaats van dien behielden fy het niet alleen noch vier volle jaaren op •

beufelachtige voorwentfels , maar gaven het felve ( daar toe gedwon-
K gen
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gen zijnde , ) eyndelijk noch over , naar dat fy door het ruineeren der

plantagien en het rooven en pionderen op de Inwoonders, het Land
in fo ilechten ftaat hadden gebracht , als of het noyt ware beplant

geweeft. •

cninOrange Hoe de Franfche Orange hebben ingenomen, en tegens de Ko-
ninglijke Beloften gedemolieert , is fo bekent, dat 't onnodig is fulx

met de omfhndigheeden op te halen.

en allar- IO « So hout de Franiè Koning altijd in fynen dienft een groote mee-

fl

,e<

d

Cn
h
ge " n%te van Ruyters «n Soldaten » die hy door het geeven van niewe-

Nabufrcn. patenten geftaadig van Guarnifoen doet veranderen , en met heele

Leegers hier en daar omvoeren en verleggen , waar mede hy niet al-

ken fijne eygene onderdaanen belet te rebelleeren , maar ook aan de

heele wereld , infonderheyt aan fijne naafte Gebuyren vertoont fijne

groote Macht , om defelve daar door , als door geduyrige quellingen

en dreygingen, fulkevreefe aan te jagen, datfe genootfaakt worden
•haar in fijne befcherminge te begeven, of haar ten minften aan fijne

kant te verklaaren , offo fy haar ten oorlog ruften , om haar door on-

kolten uyt te putten , ófom door fulke ydele en vergeeffe omleydinge

fijner legers haar de vreefe voor fijne wapens te ontwennen , om haar

dan te lichter te overvallen. Hy wacht niet, tot dat hy wordgetergt,

maar hy felfs tergt , provoceert en dreygt dan Spanjen , dan Italien%.

dan Duytsland* dan Nederland , en vertoont fijne wapens danby

den Rijn , dan by de Schelde , dan by de Maas , dan by de Pire-

ti&'én j dan by de Alpcs. Op die wijfe emporteert hy fulke Steeden

en Provinciën in haaren flaap, die voor defen niét wilden fwigten

voor alle macht haarer Vyanden. Even fo heeft hy , eer hy de hand op
dendeegen haddegeleyt, de voet op denNekgefet van het trance

Comtc , het Hertogdom Lotharingen , en het Cjraaffchap Avignon »

fonder datfich ymand liet vinden, die een woord daar tegens dorft

kikken.

Buyten en behalven defe generale Reguls , daar van fich Vrankrijk

tegens alle Potentaten en Staaten , fonder onderfcheyt , bedient, heeft

het felve Rijk particuliere-Reguls van Imerefttesens elk Chriften Po-
tentaat in 't byfonder , daar van wy' hier wat nader moeten fpreeken.

'T fal mede niet onaangenaam , maar tot ons voorgenomen deffeyn

hoognodig zijn , dat wy nier te gelijk verhandelen , welke de voor-

naamfte Regulen zijn , waar door yder Potentaat in Europa , fijn In*

terefl en Oogmerk , beftaande in de Confervatie en Augmentatie van

fijnen Staat , moet waarnemen.
Defc
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Defe Regulen zijn of'Algemeen of 3yfinder,- De uilgemeene Ds Alge.

raaken yder Staat , fo meenig'er ook is , én beilaan in goede Alïianticn "i!!

n

v

e

a?in-

en Correfpondentien met fijne Nabuyren en Vreemde Potentaten , in ltt*&

Secrete Correfpondentien door Ambaffadeurs , Agenten , Confuls en

Spions , in 't onderhouden van Eendracht inwendig in den Staat , in

't protegeeren fijner onderdaanen tegens alle ongelijk en geweld van

Vreemden , en in fodanige Wetten en Obfervatien , die den Rechten

conform , en het Volk falutair zijn.

De byfondereRegulen zijn onderfcheyden na de byfondere Confti- De Byfoa-

tutie van eiken Staat.

i. Voor eerft aangaande Spanjen , fo lang het felve Rijk met Het imereft

Frankjijk. in Macht eenigfins egaleert , en de een de ander het hooft ™gens
Pan,ea

kan bieden , is fèker , en lijd geen difpuyt , dat fy noyt fullen gebracht vrankrijk

,

werden tot finceere intelligentie en oprechte Vriendfchap , waar van vlanfrijk

word geoordeelt de oorfaak te zijn , dat fy beyde hebben een en defel- .

tcsOTS SF an«

ve Intentie ,• om op te rechten een Vniverfele Monarchie. En gelijk

Spanjen door de goede maneance van lijn Intereft feer voorfichtig,

en aan Vrankrijk altijd nadeelig is geweeft ; So heeft Koning Hendrik^

de IV. de eerfte onder allen recht aangeweefen, hoe dat het Inte-

refi van Frankrijk. daarm principalijk beruft , dat het in alle poin&en
Spanjen fo direct moet tegengaan , dat, waar Spanjen fa, het felve

Neen toe moet feggen : Waar uyt dan volgt, dat gelijk de eerfte regul
'

ia
'
f Regard,

ran Spdnjens Intereft altijd voor defen is geweeft de Proteftanten ten Roomfche
uyterften te vervolgen , fichmethaare goederen te verrijken , en on- &«!*«»* •

der pretext van Religie de Catholijke Staaten met hem doent'famen
lpannen , dat Frankrijk even fo in 't reguarde van Spanjen , altijd

voor fijn eerjlt 7{egul van Intereft heeft gehouden , dat het , aan de •

eene zijde, aan alle Catholijke Potentaten moft toonen, wat cjuaat

onder dien Spaanfchen dekmantel verburgen lag , en infonderheyt aan
dei Tam , hoe fekerlijk dat hy , nevens alle andere' Potentaten , een
knecht van Spanjen foude moeten werden , als Spanjen door de
fchatten der Proteftanten verrijkt , de Vniverfeele Monarchie fou-

de oprechten; En dat het aan de andere zijde den ^Proteftanten in alk
voorvallen tegens Spanjen mofte afïïfteeren , gelijk Vrankrijk om
fijn Intereft getoont heeft aan deVereenigde Nederlanden, en de
Proteftanten m 't Duytie Rijk. Maar voor fo verre Spanjen nu veele

jaaren defen Regul van Intereft ten deele heeft naargelaaten , heeft

Frankrijk ter contrarie den felven ten deele weder aangenomen, ont-
nemende den 'Protefaaten in fijn Rijk de Steeden , die fy tot haarder

K z ver-
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verfekerheyt befattcn, met vccle Kerken en Privilegiën, waar door de-

felvenufozijn geexauthorifeert en ontfenuwt » dat fy alleen 'na de ge-

naden-pijp d^s Konings moeten danièn. En hoe Fra»krijk^d\t nu ook

waarneemt tegens vreerade Trotejlanten, Toekende tegens defelve ne-

vens den Taus ook Biffchoppen en andere Catholijke Staatenopte

royen , fullen wy in het Tweede deel op fijne behoorlijke plaatfen om-
ftandig demonftreererv

vso rfe se- 2 . Gelijk Spanjen voor fijn tweede eJWaxime Van latereft al-

^fpoDden- tijd hout , dat het door veele Spions en fecrete Correrpondenten , de
tkn ,. Hooven van andere Staaten doorfnufrele , en der feiver fecrete Deffey-

nen en Refolutien vemeeme > om fijne eygene aótien daarnaa te regu-

leeren; Evenfo weet frankrijk^ C\<\\ Co meeftethjk daar van te be-

dienen , dat het niemand in die kunfl wijkt , maar veel eer eik een.

overtreft , 't welk by vervolg mede door exemplen fafgetoont werden.

»an 't by- 3. Om dat de Franfche weeten, <lat Spanjen in haar prejudieie altijd

Traft«cu
Sr

^ïn voor^ee^ Coekt * a^s "et Cich kan mengen in de Traótaten met an-

van andere derc , of te wege brengen , dat het tot Mediateurof Rechter werde
ïowataiea

,

gefteit over de difrerenten * en quelHen , die tuflehen andere Staaten.

zijn gerefen , Co foeken de Franfche met alle vlijt 't felve altijd fo te di-

rigeeren , dat fy nevens Spanjen in alles , ten minften gelijke portie

en ontfag hebben , infonderheyt ten opfichte van ItaUen , om dat

Spanjen 't Cèhe geheel na lijn fin foude fetten , 't en zy de Franfche al-

leen haar fulx beletten door verfcheyde kaliaanfthe Princen , doch.

voomamentlijk door de Hertogen van Savojen.

en van fijne 4. Gelijk het een Algemeen poincl van Intereft is voor alle Poten-

ErodraVhi te
taten » ^ ^aare Rijken'en Landen eendrachtig worden geregcert , en-

«onfervee- met getrouwe Minifters beforgt , 't welk voomamentlijk applicabel is-

Ka'

op Spanjen , welkers Monarchie beftaat in veele gerepareerde Land-

fchappen , die door de getrouwheyt van Vice - Roys en (gouverneurs

aan de Spaanfe Kroon moeten gehecht blijven ,, fo heeft Vrankrijk

meermaals kans gefocht, ointewege te brengen, dat deSpaanfche

Monarchie meer als eenen Koning mocht bekomen* dat de Vice-Ttoys

en. Gouverneurs van Sardaigne , Mapels , Sicilien , Milaan , de Ne-
derlanden en beyde de Indien fouverain mochten werden , en dat de

Duytfche en Spaanfche Linien van beyde de Hayfen van Ooflenrijk*

en Bourgondien mochten werden gefepareert.

spanjen* De Koningvan Spanjen heerft over meer Rijkenen Landen, als.

L̂*eht oyt eenig Keyfèr ofKoning heeft gedaan, of noch doet, gelijk faf-
qtiifis feyt in pra-fation: lÜuftr:Conirov: en Boterut in relat: part: 2.



EERSTE DHL
s 77

ƒ.4. Sijn Gebiet rekent Bodinuslib-, 2. de Republ: cap: 2. tienmaal

fo groot, als dat vanden Turckfchen Keyfer -

y Lipfins de wagmtud:

Koman: lib: i. cap. 3. feyt , dat noyt de Roomfche Monarchie, felfs

in haar befte fleur y daar by haaien mochte 5 fan Baptifta Villalpandus

pr&fatwn-.tn Ez.echiel: ftelt , dat in de gefamentlijke Landen van de

Spaanfche Koningen de Son noyt ondergaat , waarom de Portugiefen*

by de Regeringe van 'Philips de II. die haar Koning mede was , eea

Sphara Mttndi in haar wapen hebben gevoegt. Om dat defè Landen

van het Rijk Spanjen wijd en zijds verfpreyt zijn , en elk haar byfon-

der ^Befiter van Staat nodig hebben, daarom moet Spanjen in'tre-

guarde van elk in 't byfonder fijn Intereft wel overwegen , en onder-

houden. En om dat elke Heerfchappye heeft fo wel fijn Innerlijke als

tlycerlijke Vyanden ? foo moeten de Maximen van Regeeringe tegens

die beyde gereguleert zijn.

Onder alle tlytheemfche Vyanden , die Spanjen hierin Europa enintereft

meeft heeft te. vreefen, is de Koning van Vrankrijk. de voornaam- tegens. Bij-

tte, die, gelijk gefeyt is , geenoccafie fal verfuyinen , om Spanjcns tCD-Vyaa*

Macht te verminderen , en al fijne Landen te contramineeren. Hier

tegens dient Spanjen fich over al te verforgen met genoegfame Macht

en Alliantien. Tot verfekeringe van Napels , SicïUen en Sardairrne

tegens Vrank/ijk. en andere buyten Vyanden is Spanjen nodig Allian-

tie met den Patts en Tofcanen.. Van MHanen, Final en Bourgon-

dien met den Keyfer, Venetien en Switferland : Van T^ederland

met Engeland en de Vereenigde Provincten , waar toe de Triple Al-

liantie is opgerecht. Het was voor de Spanjaerts verre het belle ge-

weefi; * dat fy noyt een voet in halten ofde Nederlanden hadden gc-

fet ; want voor fo verre haare Monarchie daar door is verdroot, fo ver-

re is haare Macht vermindert , ookfb, dat Co veel Koninkrijken, die

fy behcerichen , niet capabel waren , fo veel Machts by een te bren-

gen , om het kleyne Koninkrijk Portugal te fubjugeeren , welkers

macht principalijk in eene Stad beftaat.

Tegens de Inheemfe Vyanden , namentlijk de Rebellen moet
'"^f*"*

Spanjen obferveeren voor een generale Regul , dat het de Onderdaa- vjandc»

nen facht traóreere , en haar niet vexeere met haare odieufe feveriteyt,. .

Incjuifitie , en ondraggelijke laften , fonder dewelke de Vereenigde

Nederlanden fich Spanjcns Heerfchappye noyt fouden hebben ont-

trokken ; noyt foude het Rij\Napels fo meenigmaal hebben gere-

belleert , want dat die Natie fonderling daar toe inclineert , blijkt ge-

noeg uyt haare 2.8. groote en confiderable beroertens , die fy in de tijd

K 3 «van.
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van 466. jaarcn heeft aangerecht , onder dewelke twee onvergelijke-

lijk en fonder weergaa zijn ; De eeneis voorgevallen in 't jaar 1570.
ter oorfaake van dé Inquijitie , \velke van Thuanus in fijne hiftorien

wijdloopig word genarreert ; De andere in 't jaar 1647. dooraanley-

dinge van een Viflcher genaamt Mas Anjello ,- by welkers regeerin-

ge van tien dagen zijn voorgevallen fo ongeloofelijke faaken , dat , by

aldien fulx by onfe eeuwe niet was gebeurt, men het onder de fabu-

len foude reekenen. Aan defe beroerte was de Cardwaal Adafarm niet

ontfchuldig , die om het Rijk Napels weder aan Vrankrijk^ te bren-

gen , Duc de Cjuife met ecnige anxiliare Troepen derwaarts ibnd

,

welker voorneemen noch wonderlijk wierde geftuyt , hoewel Sicilien

ter felver tijd mede tumultueerde : Maar om defe Beroerten te preve-

nieeren , en de Napolitanen te beteugelen , die als een ongetoomt

Paard ( dat Cv mede in haar "Wapen voeren ) om de minlle prikkeling

ftrax buyten fpoor hollen, heeft haar de Koning met dry Kafteelen,

als een drydtibbelden Kapezoen , feer voorfichtiglijk gemuylbant

;

Even als M'Hanen , Antwerpen en eenige andere Steeden mede ge-

brilt zijn.

Buyten Europa , alwaar Spanjen verfcheyde Koninkrijken befit,

treft buyten waar uyt het fijne rijke Vlooten , opgepropt met fchatten en koilelijke
Europa. Waaren , jaarlijks ontfangt , pleeg het felve Rijk geen Uytheemfchen

Vyandmeer tcvreefen, als Engeland en de P'er(tuigde Nederlan-

den om der felve byfondere groote Zee-macht, en daarom voor fijn

nootfaakelijkft Jnterefi te rekenen , dat het in alle manieren met die

twee Staateri mochte bevreedigt zijn. Hierom heeft Spanjen ook lie-

ver alles willen confenteeren , en den Eyfch van haar beyde voldoen

,

als de vrye Vaart en Negotie op die Landen aan haar toeflaan. Maar
defen Louis is voor Spanjen felfs in Ooji-tn We]}- Indien formi-

dabel geworden , federt dat hy fich ter Zee mede heeft verfterkt,Vloo-
ten van Oorloogs-Seheepen toegeruff. •, Eylanden in de Caribes ver-

kreegen; De Tortouges en de.Noord-zijde van Hifpanjola met fij-

ne Ondcrdaanen bevolkt, en een Ooft-Indifche Compagnie in fijn

Rijk opgerecht heeft. Door defe middelen fbekt hy Spanjen noch

» t'eeniger tijt te incommodeeren, de een of de ander confiderable plaats

te ontweldigen , en de Inwoondcrs van America tot Rebellie en Fa-

Uien te brengen, waar toe goede occafie is, die Spanjen vreeft, dat noch

eens oorfaak fal zyn van fijn verlies van geheel Peru en Nova Hifpa-

r>e inwoon- nia. Want de Spaanfe Onderdanen in America zyn, bchalven de

Sca zijn
®u^ -dwtriwiM > van dryderhande foortc ; Of gebooren Span*

jaart's

;

Spanjens In-
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jaarti j Of uyt Spaanfche Ouders in America voortgebracht , die dry^ban.

men frioliet noemt ; Ofdie uyt Spaanfche en Americaanfche Ou- dc

ders zijn voortgekomen , welke den Naam voeren van Adoulatten..

De gebooren Spanjaam bedienen aldaar alleen de Digniteyten en Of-- Geboord»-

ficien fo in -de Politie als in de Kerk , met feclufie van alle andere , die
pan|aatts -

fy met flaafachti^e dienftbaarheyt onderdrukken. De Criolies over- oioiics

treffen de Spaanfche verre in getal , maar om dat fy onwaardig geacht

worden tot eèm^c digniteyt , zijn fy tegens de Spaxjaarts met fuiken

onverfoenlijken haat ingenomen, dat, indien fy geiegentheyt fagen,

aan alle Suropifcbe Nanert vryen acces fouden helpen bevorderen, als

fy daar door maar de oppreflie der Europifche Spanjdarts mochten

ontgaan. De Moulatten die niet anders als ilaaven worden getracteert, « Mouiat-

fouden haar , fonder twijfFel , mede voegen aan de zijde der Criolies.

HetDuytfche Keyferrijk is het voornaamfte , dat de FranfcheKo- De Macht

ningen altijd hebben getracht onder haar te brengen , wel weetende, j^
"*"-

dat , fo fy het felve mochten fo abi'oluyt en fouverain , gelijk fy Vrank-

rijk regeeren, haar", na menfchelijke apparentie, geen wereldfche

macht foudekonnen van hun Deffèyn beletten, als het welke in fich

felven is fèer wijd, groot en vruchtbaar, grenfende aan de Ooft-Noord-

en Adriatifche Zeen , verdeelt met verfcheyde groote Navigable Ri-

vieren , en voorfien met veele greote en volk-rijke Steeden , dat voor

outs altijd is geweefl een fchrik van de Romeyniè Monarchie , en al-

hoewel het van de Romeynen over de 200. jaaren is beiireeden, doch

noyt geheel overheert , fo heeft het eyndelijk het befte deel van het ou-

de Roomfche Rijk, namentlijk Italien , CjaLlien, Hifpar.iencn Afri*
ca felfs noch onder lichgebracht. Doch naderhand is 't felve Rijk fo

verdeelt , dat het van over de dry hondert Souveraynen tegenwoordig

word geregeert , die den Keyfer wel erkennen , als een Hooft vaa
haar gekoren , doch forjder Macht over haar > voerende den Titul van

Roomfche Koning en Keyfer, daarhy doch aan Romen nieteygens.

heeft. Wegens haare Superioriteyt gebruyken fy een gemeen Axiom*
Toliücum : Princeps in suo territorio idem
pot est, ouod Imperator in Imperio. Carpz,, 1.

de Leg: Reg: Germ* SeB. 1$. & cap. ij. feÜ.6. Om welke reden

Keyfer Maximilian de I. feyde; dat hy was een Koning der Ko-
ningen. .

Hetgemeene Interefi van Duytsland is niet anders, als een gS' J" Jr

""*"

tneene Eendracht van dcfleifs gefamentlijke Leeden, waar door het VJn Dny:s-

tich volkomen kan verfeekeren tegens Vrankryk. en den T*fk*, zijii^
laDd

de
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de defTelfs eenigfte Vyandenvan confidentie, daar ter contrarie fijne

-welkers Tweedracht iseenfieckte, die fijn dood en ondergang fekerlijk ver-
Vyanden
ZIJ'ncieTran- haaft en medebrengt.
ie en d« Om dat dit Rijk tvveefins word geregeert , ten deele door den Key-

fer , en ten deele ^ioor de Keur-en Rijx-Vorften , foo is het Intereft.

daar van medetweederhande.
Het intc- i. Behalven dat het Intereft van den jegenwaordigen Keyfer (als

ïccjfftuis! zijnde de 14. uythet Huys van Ooftenrtjk.* die het Duytfche Key-

ferrijk hebben geregeert , welk Huys met Spanje» nu al lange jaaren

door onderlinge huwelijken in feer nauwe Vriendfchap en Allianticn

heeft geleeft ) met het Intereft van Spanjen , in 't reguarde van

,- Frankrijk' geheel en fonder onderfcheyt overeenkomt, fo hebben de

om het Keyfers altijd voor haar eygen Intereft gehouden, dat fy het Duytfche

met 'meer-

11

Rijk met meerder authoriteyt mochten regeeren , om met gefaament-
dcr authori- fijke Macht van dat groote Rijk uyt te voeren alles na haaren wenfeh.

geerco
re

" Hier van hebben fy een begin gemaakt na de groote Viüorie by 'Traag

op den Witten Berg, enfouden fonder twijfrelhaar defleyn volvoert

hebben , ten zy Vrankrijk fulx , door den Viclorieufèn Sweetfchen

Koning Gifflavus iddclpbut , belet hadde.
*aa

!Lt
cR?ns 2. Het byfonder Intereft van de lefamentlijhe Keur-en Ts.üx-Vor-

direiftftnjt
-, , 1 i ».. „ i n •• t i- n , -r

V n
het inteieft jten y als ook de Rtfx- Steeaen ltrijd direct tegens t voonge Interelt van

vorileD

R '' X * de Keyfers, om dat fy foeken , voor eerft te behouden haare volko-

mene liberteyt en vrye Regeeringe , die fy vreefen , dat haar de Key-

fers mochten ontrekken. En om dat perieul van der Keyfers deffeynen

te ontkomen , foeken eenige van haar den titul van Keyfer te mortifi-

ceéren , en als de Princen van Italten elk voor haar , fonder een ge-

meen Hooft te regeeren , 't welk Vrankrijk met het fpendeeren van

veel geld , op de Waal van defen Keyfer Leopoldus tot Frankfort

geern hadde te wege gebracht , indien hy niet door feker Incident daar

van was verfteeken geworden , anders foeken fy den Keyfer onder haar

te vernederen , dat fijne Macht precair , en de haare abfoluyt en inde-

pendent mochte zijn.

die het Huys Ten tweeden houden veele Rij x-Vonden voor een poinct van haar

Va
-k p-k*""

Intereft , dat fy de Keyferlijke Digniteyt het Huys van O'oftenrijk moe-

tè' vcraede- ten onttrekken, (het welke defelve bykans als Erfüjk befit) en te

*ea wege brengen , dat de Principaalfte van haar ( dewelke fjüken ver-

mogen hebben , dat fy de fumptueufe Keyferlijke Majefteyt konnen

reprefenteeren , en defelve met het fwaart in de vuyft befchermen) me-

de by beurten tot Keyfers werden geëligeert. Hier op drijft frank/ijk.

mede
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1

mede airi , foekende hem felven , ofymand anders daar toe te bevorde-

ren, die van fijne Cabale is; Gelijk hy op de laatfte Keyferlijke Waal

mede tenteerde , 't welk noch in varfche gedachtenis is van veeien.

3. Moeten fy wel voorfien , dat de meerdere den mindere niet on- DjedeOa-

derdrukke , op dat fy daar door den Keyfer ofeen ander geen occafie ge- Eendracht

ven, omdoorhaare Mediatieofeenfijdige aiTiftentie haar beyder ver- £c
°"

n

e

gQ
bc"

moo-en te verminderen , ofanderfins haar voordeel te foeken.

a. Om dat de verfcheydenheyt van Religie onderde Leedenvan i^eftder

Duytsland fuiken haat en verbitteringe veroorfaakt , dat de eene de an- fche voiflen

der door jaloniie niet te veel vertrout , infonderheyt om dat fy weder-

zijds door haar felfs , en door de Geeftelijken haare Cabale altijd foe-

ken te fterken, en op te hitfen tegens malkanderen , als ook, om dat het

oogmerk der Keyfers altijd is geweeft , de Macht der Troteflanten te

infringeeren fo veel mogelijk is ; So is voor den Troteflanten hoogno-

dig;, .niet alleen een onverbreekelijke Ligue onder malkanderen, en

principalijk tuffchen Saxen, Brandenburg, Palts, Bronsmjk.» Lu-

r.enburg en Heffen , maar ook buytenlandfche Correfpondéntie en

Alliantie , voornamentlijk met Sweden , Denemarken en de Ge-

ünieerde Vrovintien.

Om dat defe wederzijdfche Intereffen feerftrijdig en irreconcilia-

belzijn, heeft Vrankrifo te beter occalie , om aan wederzijden fijn

Jnterejt te bevorderen , dat het ook wel waarneemt. Want om dat de-

fen Keyfer meelt, door de Rijx-Stenden regeert , die meerendeels meer

haar particulier profijt , als de gemeene welvaart beoogen , fo weet Hoe vranfc-

Louis eenige derfelven door fijne goude Louifen fo verre te verley- "J^'^^l
"*den , dat fyr hem alle fecreteilcn openbaaren , enallefaaken foeken te neemt om-

tardeeren , die op het tapyt gebracht werden , en korte refolutie ver- xcvfer!
a

eyfehen , waar door het refpect, en authorireyt der Rijx-dagen tot foda-

r.igen form gebracht zijn , als men 't nu valt hout in het Capitohe , al-

waar den Raad en het Volk , dat jammerlijk ovcrblijffel van die groote

en woefte Monarchie van Romen ook noch hedensdaags , (maar

God weet hoe) regeert en gouverneert. So hebben de Duytfche Sten-

den jaaren toegebracht met het delibereeren op het hoognodige Poincl:

van de Sfcuriteyt van het IRjjk , en noch nauwlijx daar op gcrefol-

Yeert; waar door fyuyt haare Rijx-dagen Rijx- Eeuwen maken, niet

eens denkende , wat £hriftus antwoorde aan de foden en Romej-
tien , als fy hem de Rijx-Muntvertoonden ; Namentlijk , dat 't Beeld
en Opfchrift van die Munt , fo niet een tegenwoordige , dech eene toe-

komende knechtfehap voorbeelde.

L En
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En om dat de Keur-en Rijx-Vorften , als ook de Rijx-Steeden door

den laatften Duytfchen oorlog fo geruineert zijn , dat fy noch fwaarlijk

tot haar verhaal konnen komen, en om dat fy by defe bedurvene Eeuwe
door ftaatfucht en overdaat veel meer confumeeren , als hare jaarlijxfe

inkomften opbrengen , waar door fy altijd ten achteren teeren , noyt

bynayets in voorraad hebben , en daarom door jaloufie en misvertrou-

wen tegens malkanderen gepreoccupeert zijnde,de een de ander vreeft,

foekt elk fich door Allianticn en Correfpondentien te verfeekeren y

waar door Vrankrijk kans heeft, om door fijne Macht en Geld de Rijx-

Vorften altijd verdeelt te houden , en eenige van haar aan fijne zijde te

trecken ; want hy der felver troupen punctueel betaalt, en belooft haar

part en deel in fijne te doene Conqueften , op dat fy geen pretext heb-

ben te veranderen van fentiment en partije ; Door welke feparatie het

Duytfche Rijk als onder de voet word gehouden. Difcordia enim res

maxima dilabuntur. Op die manier foekt Vrankrijk met alle kracht

den Deauphin haar te obtrudeeren tot Rooms-Koning, en daar naa tot

Keyfer , pretendeerende daar toe gerechtigt te fijn , gelijk fulx ver-

fcheyde Franfche Autheuren met heele Volumina hebben foeken te ju-

ftiflceeren , gebruykende daar toe dit principaal argument : 1)e Do-
mainen en Winften der Souverainen mogen van de Kroonen niet vet'

vreemd noch verwaarloofl werden ; Het grootfle deel van 1)up(landis

de Patrimonie, en 't Out Erfdeel der Franfche Koningen. (Want (farel

de Groote , feggen fy , heeft: Duytfland befeten als Koning van Vrank-
rijk , en niet als Keyfer , en by gevolg , als een Domaine) Ergo. Op
welke fundamenten fy pretendeeren , dat alle Vorftendommen van

Duytfland het Patrimonie zijn van haaren Koning , dat hy abfoluyt

Patroon van 't Rijk is , en dat men fijn Rijk niet anders moet bepaalen,

dan met den Ocean en den Heemel , gelijk Mr
. d'Aubery , die

woorden heeft durven fchrijven , en voor de wereld uytgeven..

Indien de gefamentlijke Rijx-Vorften en Steeden der Franfcher*

deffeynen niet breeken met haare confederatie ,
( 't welk het eenigftë

middel van haar behout is) fo fullen fy fekerlijk metter tijd noch geraa-

ken in haare dienftbaarheyt , even gelijk de Grieken haare vryheyt ver-

looren , om dat fy met vereenigde krachten den Koning Philippus

niet en verdreeven , maar om dat de eene van hem overredet zijnde,den

aanfchouwer was van des anderen ondergang.

Tot de volkomene Reformatie van het Duytfthe Ryk, is geen ap-?

parentie , hoewel die wel te wenfchen was ; Want men federt het jaar

1521. fo heevig daar over heeft gedifputeert , eri by verfcheyde confe-

rentien
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rentien op byfondere Byeenkomften en Rijx - Vergaaderingen daar herveriraiie-

overfofeer gedelibereert , tot dat men eyndelijk defelve Reformatie Rijk.
01 C

heeft vertrout aan 't Svvaard en het bedriegelijke Lot des Oorlogs,waar

door fy mede niet heeft konnen verkreegen , noch het Dttytfcbe Rijk.

tot fijn oude Luyfter herbracht werden ; Want , gelijk een lichaam

door fijn ouderdom en quijnende fiekte afgeflooft , en van krachten

uytgeput zijnde , door geen kunft , of middel , 't en zy door de lang

vergeefs gefochte Univerfele Medicijn of Panacaa , kan herftelt wor-

den tot fijne voorgaande gefontheyt en fterkte ; Even Co is het met alle

Rijken , dewelke^lefelve veranderinge onderworpen zijn , als de Men-
fchen. En daarom fchijnt den arbeyt vergeefs te zijn , om fulx tegens

den Loop der Natuyre uyt te werken , voornamentlijk nu het Lichaam
in veele (tukken is gefcheurt.

'Tisfeer notabel, en fchijnt teflrijden tegens alle Politijke gron- Confidera-

den , dat de Turken , die de formidabelfte Vianden van T>uytjland ^ jSiSn
zijn , noyt beoorlogen den Kejfer , als T)ujtfiand in vyer en vlam

ftaat , maar altijd , als het in ruft en vreede leeft. Dit is een fecrete en
folide reden van het Turkfche Intereji , dat den Caimacan ofStadhou-

der des Turkfen Sultans tot fonftantinopel eens te kennen gaf aan

fekeren Ambaffadeur, vergelijkende T>u)tjland by een dicht bellooten

bofcage , waar door fy niet fouden konnen breeken , ten zy de Chriften

door haare Oorlogen het felve bofch omverre gehouwen , en voor de

Turken een weg daar door gebaant hadden. Daar toe fo vreefen de

Turken, dat fy door haare aankomft deoneenige enftryiende Chri-

ften waapens fouden vereenigen , en die gefamentlijk op haaren hals

haaien , de welke fy fwaarlijk fouden konnen refifteeren.

Italien (dat de Roomfche-Monarchie heeft confiderabelder ge- Het imereft

maakt , als eenig ander deel van Europa) om dat het door de midde- beflaada
Q

landfche Zee , en de hooge Alpifche Gebergten , genoegfaam verfe-

kê,t is tegens alle buytenlandfche Macht en Geweld , fo het in fich {el-

ven vereenigt, enbuyten Inlandfche Berberten ofOorlog blijft, en
om dat het fich van de Heerfchappye der Keyferen heeft ontlaft , en in

verfcheyde vrye Staaten verdeelt , fo heeft het altijd voor fijn Eer/Ie en 1 Ee«-

voornaamfte Regpil van fijn Interefi gehouden , dat alle deffelfs Erin- dcflTcjfs"

30

een en Republijkjn voornamentljk foeken te onderhouden een gene- Priuccn

rale Eendracht en Ruft , dat de een de ander niet overheerfche , maar
ter contrarie , dat fy onder haar alleen , fonder buytenlandfche hulp of
Mediatie alle onluften in haar geboorte foeken te fmooren , die der

mochten komen te ryfen , dewijl onder haar geen Oorlog foude kon-

L z nen
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nen ontdaan , of de Keyfer , frankrijk^ en Spanjen fouden haarter-

ftont daar in mengen, en onder pretext van de verfchillen te willen ver-

effenen , defelve vermeerderen , mits de eene ofde ander zijde kiefen-

de , of als Mediateurs na haaren fin uytfpraak doende. Daar en bo-

ven, by aldien in Italien eenige Oorlog ontftont , fbude het niet buy-

ten pericul zijn , ofdaar fouden onruftige Geeften opgewekt worden,

die nu noch in diepen flaap liggen ; want die Natiën , infonderheyt de

'Napolitaanen feer licht tot oploop komen.

«. En dat De Tweede Regul van het Interefl van Italien Is , dat het aan geen
het fich ron- vreemd Potentaat eeni^en acces oftoccran^ verlcene , maar fich ielfs,
tom befloo- r , .... D

i n i
ö

i — «- '
.

ten boude. 10 veel mogelijk, rontom beilooten houde vooralle Trans- Alpmt-

fche Natten ', want fo meenigmaal de Duytfche of Franfche over de

uilpes fijn komen, beefde geheel Italien uyt overdenkinge alleen

van voorgaande exempelen. Wat waffcr fchrikkelijker als de fpolie van

Romen in 't jaar 1522. als de Duytfche, en Spaanfchc het hadden in-

genoomen ? En als de Keyfer/che in 't jaar 1629; Manttta hadden

denman ita
overwonnen ? De Vyanden, die op Italien loeren fijn de Groote

lienziju:De Turk^* de Keyfer, de Franfman en de Spanjaart* De TurJ^, die

Turk" ^aar van afge^cheyden is door de Zee en de (tAlpes kan uyt Italien

licht gehouden veerden door gemeene Eendracht ; Te meer , dewijl

niemand van de Italiaanfche Princen ofRepublijken fich met hem fal

.

verbinden tot nadeel van het gemeene Intereft van Italien , om de

byfondere verfcheydenheyt van Religie en Politie. De Keyferisuyt.

De Keyfer, Naa-wee van de voorige Oorlogen , en wegens de verdeeltheyt van

Duytfland nu niet in poftuyr , . om andere Landen , infonderheyt Ita-

lien te conquefleeren , waar in hy niet eene Fortrefle in befettinge

De Koning heeft. Maar om dat de Franfche nuin Italien Pignorol befitten , en

lijk. !
" het Prinsdom van Monaco in haare befcherminge hebben genomen j

cudeKoning£n om fat £e Spanjaarts de twee uyterfte punten van Italien be-

heeren , als het Koninkrijk^ Napels , en het Hertogdom Milaan ,

waar by noch komt het Marquijaatfchap van Final , en in Tofcanen

de Steeden van Telamona, Porto Hercolo-,Orbitello en andere meer,

die 'genaamt werden : Ilflato delU Trefidij , als ook de Eylanden van

Sicilien en Sardaigne , daar en boven noch Scherm-heeren fijn van

de Repttb!ijk_ van Luca ; So ftryden dele twee partijen elk om het

Generaal feerfte, om de Balance van Italien aan fijne zijde over te haaien

,

éeitaiiMn" doordeffelfs Princen enStaatenaan fich te trekken, welker gemeen
kne Princen interefl daartegen is, om Frankrijken Spanjen te balanceeren , en

fich niet van milkanderen te fepareeren , maar dat yder van haar

een
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een paffagie openhoude , waar door fy regens de dreygende Macht

van een der felver konnen geafïifteert werden , en behouden blijven.

Hier toe is haar tegens Vrankjijk. niet noodiger als Alliantie en Affi- tegen»

ftentie van den Keyfer en Spanjen, die Vrankrijk. °P verfcheyde
Vrank"ik

plaatfen en manieren van fijn deffeyn tegens It alten konnen divertee-

ren. En tegens Spanjen dient haar voornamentlijk Alliantie en a/liften- * n teSen*

tie van den Koning van Vrankjijk? (die iich ielrs afcribeert den titul van

KProtelleur der Italiaanfcbe Pnncen) en dat om twee reden : Ten eer-

flen, om dat Vrankrijk Italien naby gelegen en commodieus is, om het

felve te Land en te Water te aflifleeren : Ten tweeden , om de Uyt-

nemende groote macht , die dat Rijk in korten kan bybrengen. En al

hoe wel geen van beyden tot affiftentie van Italien mochte werden

verfocht , fo fullen fy beyde , om haar eygen -Interefl altijd die occafle

wel waarnemen , om met allen vlijt de aanwaffende macht van den an-

deren te ftuyten»

In defe twee regulen beftaat het gemeene Interefl van geheel Italien

\

dewelke elke Prins en Staat van dien moet Toeken teobferveeren, hoe-

wel yder apparte regeeringe fijn byfonder en eygen Interefl ook heeft.

De eerfte Regul van het Interefl van den Paus is altijd geweefr, Het inie»

om de mogentheyt van het wereld-dreygende Spanjen te verminde- "^5^0"
ren, folang Spanjen noch in fijn volle fleur, en een fchrik voor alle spanjen

fijne Nabuyren was , want den Kerkjlijkjn Staat Ieyd den Spaanfen

Koningen fo wel gelegen , dat indien fy niet fchroomden den Paus te

weygeren fijn behoorlijk refpeel:, en in plaats van hem te maintineeren>

en te defendeeren , hem wilden ruineeren , fouden fy fijn gebiet in

't korte hebben konnen overheeren , en op die manier immediatelijk

combineeren 't gene fy in Italien feparatelijk befitten ; Maar nu Span-

jen is ontfenuwt , en van fijn groote concepten en deffeynen gefru-

ftreert , heeft de Paus het felve Rijk fb feer niet meer te vreefen , als waarom de

w^l Vrankrijk. > dat nu voor hem fo formidabel is , als oyt Spanjen f^^o»
1^

is geweeft. vreefen ,

1. Want voor eerft , wat aangaat de Paufelijkj tsfuthoriteyt , die
1

gebruyken ofmisbruyken de Franfche Koningen puyr na haar welge-
1

vallen; Wantter geen Chriften Koningen den Paufelijkenfloel meer

hebben omverre geilooten en weder opgerecht , als de Gallen en
:

Franfche,

2. Kan Frankrijk^ door fijne Zee-macht , fonder veel tegenftand,

het Scbeepjen Tetri verpreyen , en onverwacht aan boort klampen*

als het hem belieft,

L 5 5. Om
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3. Om aan het gebiet van den 'Paus nader te fijn , maakt Vrank?

rijk niet alleen fpecieufe pretenfien , maar ook groote Rodomontados,

om den Hertog van 'Parma in de pofTeffie van Cafïro tegens den

Paus te maintineeren , waar uyt het den Paus altijd foude konnen

doen allarmeeren , daar door fijne middelen confumeeren , en hem na

fijn begeeren aantaften.

4. Laat Vrankrijk niet na alles te contribueeren , wat diepen kan,

om met den Grooten Hertog van Tofcanen nauw geallieert te fijn, om
dat uyt dat Hertogdom , behalven Cafiro , verfcheyde immediate

pafïagien zijn na het Paufelijke Gebiet.

5. Socjuelt Vrankrijk, den Paus geweldig met het fomenteeren

der FaEiien tujfchen de cardinalen
,

gelijk hy nu doet tuflchen de Cre-

qui en de Corfi-
6. So ftaat het puyr in de macht van den Franfchen Koning , om

den 'Paus het Graaffchap Avegnon te laten behouden , ofte ontne-

men, gelijk in 't jaar \66z. bleek, toen het Refcontre binnen Ro-
men was voor gevallen tuflTchen de forfi vanden Paus Alexander de
VII. en de dienaars van *Duc de Crequi Extraordinair Ambaffadeur

van Vrankrij\.

dcreiVter«ft Om het vordere Intereji van den Paufelijken Staat te confervee-

pl" s

dCa ren » *s voor ^ hoognodig , dat de Authoriteyt van den Paus by alle

Rooms-Catholijke Potentaten en Staaten ongekreukt en ongefchent

blijve , en fo ymand van haar die vilipendeert , dat defelve door fijnen

Kerklijken Ban en Excommunicatie werde ingetoomt , 't welk beyde

niet beter bevordert en geexecuteert kan werden , als door de Qeejie-

lijkheyt en Clerifey , die door het geheele Chriftenrijk verfpreyt zijn-

de , daar op alleen toeleyt , om door het conferveeren van die Autho-

riteyt haar felfs mede te maintineeren. Maar op dat de Paufen tot na-

deel van den Kerklijken Staat niets machineeren en onderneemen, dient

voor al belet te werden , dat haare Vrienden niet te feer geavanceert en

verhoogt werden ; Tot welken eynde de Onderdaanen vanden Ker-

kelijken Staat dijkmaals in publique Schriften en Boeken hebben ge-

wenft , dat den Koning van frankrijk, derwaarts een Armee wilde

fenden , om haar te verlofien uyt de Tirannie en Infolentie van de Pau-

felijke Neven , die haar brengen in de grootfte miferie van de wereld.

van
>

vcn™
ft ^e Republijkyan Venetien heeft beginnen op te rijfen , wanneer

tien, de Roomfche Monarchie daalde, en de Hunnen onder Attila
, ge-

heel /talien , dat toenmaals de Koningin van de Wereld was , door
moorden , branden en rooven verwoeiten , en in Yfcrc banden kluy-

ftcren»

Hetvor-
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fterden , waar door de voornaamfte geflagten op de mafte Eylanden als

inden fchootvan Neptunus , den alvernielenden brand ontweeken,

alwaar fy door het ongeval en mine van andere Steeden , de eerfte fon-

damenten leyden van haare onvergelijkelijke Stad ,• dewelke feer langen

tijd is geweeft de eenigfle Koopftad van de Wereld , en Pakhuys van

allen rijkdom. Defe Republijk hout voor de eerfte regul van haar deflelfs eer-

lnterejl , dat fy niets nalaate , waar door alle omleggende Potentaten Ja
c

nSieft
konnen onderhouden werden in geduyrige partijfchap , oneenigheyt en

Oorlog , om dat defelve haar , gelijk alle de andere Republijken haaten

en vervolgen wegen haare heerlijke fituatie , veelhoofdige Regeeringe,

en deftige maniance van haar Interefl , waar door fy boven alle andere

Staaten heeft gefïoreert, en haare Vryheyt ongekreukt geconferveert bare Heer-

ruym twaalfhondert jaaren, zijnde federt die tijd, ('t welk remarcjuabel macht"
*"

is) noyt verandert van %eligie , noytvan 'Politie, noyt in Authori*

teyt noyt in Gedaante , weynig in Macht > en by verloop van fo

veele hondert jaaren gebleeven defelve en lodaanige oude Macht, als fy

in haar kiridsheyt was , fonder eenig rimpel ofkreuk van bejaartheyt en

verval te toonen. Men kan ook geen beter voorbeeld van een vol-

maakte Republijk. ftellen , als die felve , om dat fy al het goede ftrikte-

lijk obferveert, 't welk men maar met gedachten kan begrypen, dat het

haar voordeelig kan fijn , en om dat alle delTelfs Actiën worden geregu-

leert niet na eenig Eygen Voordeel, maar alleen tot het Gemeene Beft.

En daarom fchijnt , als of de Majejleyt van het Oude Romen daar

noch refideert , voornamentlijk als men eens gedenkt , hoe dat die Re-

pffblij\ van elk een verlaten zijnde , alleen de groote Macht der Tur-

ken i^*]aaren heeft tegengeftaan , en Candia niet alleen fo lang ge-

defendeert, maar ook hoe fy door het inneemen van het Eyland Tene-

dos , felfs Conflantinopel deede beeven , als ook de meefte Turkfche

Kuiten en Eylanden in de Middelandfche Zee onder contributie bren-

gen , en hoe fy den Keyfer van het Oojlen meer als eens , en den

Paus tweemaal in haare Stoelen heeft herftelt. Om welcke reedenen

hoe andere Republijken haar gelijkformiger zijn , hoefe volmaakter

geoordeelt werden; fo ilTer onder allen geen, die haare Maximen meer

navolgt en aangenomen heeft, als de Stad Kleurenberg , 't welk daar-

om ook boven andere Steeden floreert, niet tegenftaande het om-
vangen is met fèer dor en ontvruchtbaar land, en ontrijft is van alle

Scheepsvaart.

Tentweeden, om dat voor Venetien niet fumptueufer en nadeeli- guivao

ger kan zijn , als een Oorlog met den Turk fo te water als te land -, en ^„"y^
ter tien.
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ter contrarie , niet voordeejiger als een vafte en onverbreekelijke Vree-

demet den felve
;
(dewijl de Turken byna noyt buyten Oorlog zijn te-

gens het Chriftenrijk , waar door de Keyfer , Spanjen en Vrank?

rijk » die Venetien alleen intimideeren , worden geraakt , often min-

den geallarmeert) fo moet Venetien geen koften en moeyten fpaaren,

om met den felven nauw geallieert en bevreedigt te zijn.

Tenderden, om dat de Pau/en altijdt hebben getracht die Re-

publijck^ te onderdrukken , die alleen oorfaak is , dat de Panfen in de

Venetiaanjche Golf > en Aliddelandfche Zee na haare phanthafie niet

domineeren, en die haar Interefl tegens de Paufelijke Bullen vaft

(taande houd, gelijckfyin 't jaar 1605. met de wapenen Paulus de V.
dwong , dat hy haar weder voor Lid-maaten van de Kerk niofte aan-

neemen , die hy te vooren onwaardiglijk hadde geexcommuniceert j 10

hout fy daarentegen voor haar vaft Intereft , dat fy op alle manieren

der 'Taufen macht bepaale , dat die tegens haar niet te groot werde.

De %epublijk. van (jenua heeft met de Republtjk van Venetien

om haare abfoluyte conformiteyt een en het felve Intereji tegens haare

Nabuyrige Potentaten ; Als Vrankrijk » Spanjen , Savoyen en Tof-

canen , welke vier op haar pretendeeren , of haar ten minftcn fufpect

zijn. Vrankrijk maakt pretenfie , om dat Genua fich in 't jaar

1390. wegens de Fatlien van de Cjuelfi en Gibellini , als ook de

Spinol& en csiurii , in de be&herminge van Carel de V I. hadde

begeeven , en om dat Lodewjk de X I L en Francois de I. Genua

hebben overwonnen ?gehad , hoewel fy het niet lang hebben be-

houden ; want Genua door Keyfer Carel de V. den Franfcben

in 't jaar 1522. weder wierde ontweldigt, en van sstfndreas Au-
rea in een nieuwe Republijk gereformeert , die daarom een

Vader des Vaderlands wierde genoemt. Spanjen is haar fufpeel:,

wegens het tJfylarquifaatfchap van Final, Den Hertog van

Tofcanen wegens de ftad Serez.ana , en het Eyland Corftca , om
dat het felve voor defen onder Pifa forteerde, dat Tofcanen toekomt.

Den Hertog van Savoyen wegens de ftadt Savona , voormaals een

vermaarde Republijk , die de Cjenuefen nu beheerfchen, welkers Ha-
ven fy geftopt en gedoopt , en de negotie van daar aan haar getrokken

hebben. Hierom is het principaalfte oogmerk en li.terefl van Genua y

dat het met elk Potentaat leve in volkomene Vriendfchap en Vrecdc,

dat het niet door nieuwe conqueften fijne macht verder uytbreyde,

maar gelijk alle heedendaeghfe Republijken , fich met fijnen tegen-

Tvoordigen Staat verncegt houdc; Daer uyt yolgt, dat het geen orrenfive

Oor-
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Oorlogen beginnen moet , maar fich alleen dapper en genereus cie-

fèndeercn tcgens alle fijneVyanden,gelijck het nu betoont heeft tegens

Savoycn , dat vvy hier na in 't Derde Deel verhandelen Tullen.

Den Hertog van Savoyen , die door het befitten der nauwe pafïa- Het inte-

gien en diepe Valleyen in de uilpe s is als een Portier van halten , J^L""
**"

brengt fuiken Gewicht aan de Balance van ItaHen , dat als hy fich

aan de Franfchc ofaan de Spaanfcbe z.ijde begeeft , de fchaal altijd na

fich overhaalt; Maar om dat hy tegers Spanjens macht in hallen by

na egalcert , dat met alle mogelijke vlyt altijd heeft getracht Fiemond

met Aldanen onder fich te vereenigen , en daar door halten wetten

teftellcn; So hout hy voor fijn voornaamfte Regulvanfjn Jntereft,

dat hyniet licht de Vriendfchap van Vrankrïjl^ verlaate, waardoor

hy tegens Spanjen niet alleen geheel verfekert blijft , maar frankrijk^

dan ook niet heeft te vreefen , 't welk hem anders in korte tijdfoude

konhen overmeefteren , gelijk de savoyarts dit genoeg tot haar leet-

wefen door ervarentheyt hebben geleert , als Francols de I. Hendrik^

de I V. en Lodevcijkjie XIII. geheel Savoyen in korte tijd als een

blixcm hebben afgeloopen , hoewel het om de fteilte der bergen en

beflootcn nauwe paflagien onmogelijk fchecn , 't en zy Frankrijk^

hem felfs te na quam, voornamentlijk nu het Tignorol in heeft,

want hy dan niet , als door Spanjen foude konnen fubfifteeren.

Den Hertoo vanTofcanen heerftnVt midden van hallen fovey- Het intc-

lig, en rondom door de Natuyren kunft verfterkt , dat fijnGebiet Tofcaneo

van uyterlijk geweld te land, ofte water qualijk kan aangedaan wer-

den , gelijk het nu al over de hondert jaaren in Vreede en Voorfpoet

fodaanig heeft geruft , (behalven dat het fomtijds met den Taus on-

eenis is eeweeft ) dat hy onder alle Princen de gelukkiefte mag cere-
1 • 't" 1 r

kent werden ; Want hy is met het fijne te vreeden , en aanfehout de

furiën en onluften van andere in groote geruflhcyt ; Maar om dat de-

fen Co[mus de III. vreefl t' eeniger tijd de macht van Spanjen uyt

die
-

Steeden en Plaatfen, die Spanjen in fijn Hertogdom en daar om-
trent befit, fo heeft hy ten huwelijk genomeneen Franfcbe Dame ,

genaamt La Gmfe , en heeft fich aan Vrankrijk fo nauw verbon-

den , dat hy fich tegens Spatijen nu verfekert hout , hoe wel die

Groot-Hertogen voormaals altijd hebben gehad de Maxime , om tot

haardcr fecuriteyt hun teallieeren metbeyde de Groote Httyfen van

Oojlenrjjk^ en 'Bourbon.

Den Hertog van Farma is aan den Franfcben Koning feer ver- Het intereft

plicht, om dat die door fijne Authoriteyt in 't jaar 1664. niet alleen
van ParBna '

M . heeft
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heeft bygeleyt de Queftie en Oorlog , die tiuTchen den felven Hertog

en den Paus cfcfar door ontftaan was y dat Paus Vrbanus de VIII.
het Hertogdom Caftro , als een Leengoet den Hertog van Tarma
hadde ontweldigt , op pretext van eenige fchuld , maar ook te wege
gebracht , dat Cajlro aan Tarma is gereftitueert , mits fijne fchuld

betaalcnde.

De overige Italiaanfche Princen en Staaten zijn van mindere confi-

deratie , om dat fy wegens haare lichtheyt de Balance weynig konnen

verfetten , of t'famen gewogen worden met haare Principalen , waar

van fy dependeeren.

Engeland heeft tegens Schotland de waapenen wel twaalfhondert

jaaren Co heevig gevoert , dat fy door geen middel waren te verfoenen,

tot dat facobus de V I. - Koning van Schotland , na de dood van Ko-
ningin Elifabeth in 't jaar 1603. als haar naafte erfgenaam , die beyde

Rijken heeft vereenigt , en 360. Eylanden gebracht ineene Monar-
chie, onder den naam van Groot-Britannien, Dit Rijk is als een by-

fondere en kleyne wereld , door de Zeen rondom afgefcheyden van

Europa , en inwendig van alle nootfaakelijkheeden Co voorfien , dat

het van buyten geen toevoer nodig heeft , en daarom fonder commu-
nicatie met andere Potentaten genoeg fouden konnen beftaan.

Sijnwaare Intereflis, 1. Eendracht. 2. Macht ter Zee. Solang

het defe beyde heeft ontbeert is het geweeft fonder fleur r maar fo ras

het daar in toenam , wierd het allen fijnen Nabuyren en Vyanden een

fchrik.

Hoe wel de eerfte Regul van het Interefl van Engeland altijd is ge-

weeft, dat het de Eendracht voede, en de reliquien van alle voor-

gaande Fa&ien dempe , oordeelendc , dat het is gelijk een geweldig

Beeft, dat niet als door fijn eygen handen kan gedoot werden; So

heeft Engeland doch meerendeels door tweedracht en troublen gé-

fluclueert ; Want het van langen tijd door de Fatlien van de Witte en

Ityode Roos , dat is , van de Huyfen van fork, en Lancafter is geflin-

gerten afgeflooft tot het jaar 1483, als wanneer die twee Huyfen
door Koning Hendrik^de VII. na veele vervvoetheeden zijn vereffent

en gecombineert. Haare laafte , doch onvergelijkelijke troublen

,

voorgevallen in 't jaar 1649. zijn veelen noch in varfcher memorie,
waar by dat Triand rebelleerde , en van Engeland afviel; Schotland

fichmedefepareerde; De Koning gevangen , en op een Schavot voor

't Volk publijk onthalft wierd; En Engeland den titul vaneenvrye
Republijk aannam? onder het beftier van eea TrotcÜor , na wiens

dood
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dood den Scepter van 't Rijk wederom geofrereert is aan defen Regee-

renden Koning Carel Smart de 1 1. wiens Gedacht tot de Koninklij-

ke waardigheyt is gepromoveert in 't jaar 1370. wanneer Robbert

Stuard Koning wierde geëligeert ; Remarquabel is 't , dat alle Konin-

gen uyt dit Gedacht zijn door een violenten dood gefturven , waar van

een Boekjen geintituleert is :

e
Rampfaligbeeden van 't Huys Stuarts.

De Oorfaak van haare Inheemfche beroerten fpruyt meerendeels ooifaake

uyt de verfcheydentheyt van het Intereft des Konings, tegens, het /«- fC he Beroer-

terefi der Parlamenten. De Intentie der Koningen fchijnt wat te hel- tenootfla«

len na meerder Superioriteyt , voornamentlijk omtrent de Finantie. tie der ko-

Het #00£fr-H«yj jOmdathetbeftaatmeeftuytEedelen, endoor mn£en
<£ y . i n i-ii-ii tegen s net

eenige weynige , als de voornaamlte onder haar , lichtelijk kan geper- Hoger-Huys

fuadeert werden , des Konings Interefl te volgen , waar van haar par-

ticulier Interefl meerendeels dependeert , dek fich felden partye te-

gens den Koning. Maar het Lager Httys , dat daar meed by geinter- en Lagere

eflèert is , vreeft , dat door de abfoluyte Macht des Konings haare Ne- Husy

gotie foude vermindei"en , en haare Welvaart pericnl loopen wegens

defwaare lmpoftien enhooge Finantien , waarmede de Gemeente
mochte belaft werden. Hier komt noch by het veranderlijk en wifpel- «n uyt het

tuyrig humeur der Engelfche Natie fo wel in Religie als Politie , want humeur' die-

naar byna eygen is , dat fy altijd daan na abfurde en onmogelijke din- fc* Naiic.

gen , na de eene extremiteyt de andere begeerende , en haaft niet wee-

ten , wat fy willen.

De Zee-Macht (waar van Engeland fo pleeg ontbloot te zijn , dat M« z«c-

de Hanfe Steeden in 't jaar 1470. de Engelfche dwongen tot een ren de En-"

Vreede, die haar feer nadeelig was) heeft eerft fiin recht begin geno- g*,fchc voor

men onder Koning 'Richardde III. als die met het verleenen van voorfien,

veele Privilegiën en Vrydommcn de Nederlanders na Engeland

lokte, van dewelke de Engelfche leerden het Laaken-weeven en be-

rejden. Die heeft fijn beeteren voortgang genomen onderde Komn- j;. f feer

ginne Elifabeth , dewelke door defelve kunft veele duyfent Neder- fangegtocyt

landers na fich trok , die de Saay-neeringe deeden , en voor de Ti-
rannie van Dttcd'Alba vluchten. Door dit middel hebben de En-
gelfche groote cjuantiteyt Laakenen en andere doften bereyt , defelve

na alderhande Geweden verfonden , retouren daar voor weder gehaalt,

en in Negotie en Scheepsvaart , zijnde de eenigfte Colomne van de

Zee-Macht , fo geweldig toegenomen , dat fy in den jaare 1 5 88. door

hulp der Hollanders en Zeeuwen verfloegen , en t'eenemaal ruineer-

den de groote en verfchrikkclijke Vloot van Koning Philips de 1 1.

M z welke
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welke Vloot de Onverwinnelijke genoemt wierde. Na die tijd heb-

dat fy pre. ben de Engelfche fo verre gepretendeert de Heerfchappve van de Zee,

"e" Heer- ^at fy §een Depaaünge daar in hebben willen kennen , als de grenfen en

fchappye ftranden van haare nabuyrige Landen. En indien alleen de Vereeniode
d« zee.

Nederlanden , door haar balanceeren , het Recht der Volkeren niet

defendeerden , de Engelfche foudenhet tonder twij fiel violeeren , en

yder een op Zee wetten voorfchryven , fwaare tollen extorqueeren , dfi

negotieontnemen , en privativeiijk aan haar trekken.

Engeland Daar en boven heeft Engeland voor defen altijd gehouden voor een
balanceert vaftePolitijke Maxime

-
, ~dat het Vrankjijl^zn Spanjen balanceerden,

VMukrijk en fo lang Spanjen het machtigft was , dat het Vrankyijk. en de Ge-

confedereerde Provinciën amfteerde , vreefende, dat de ruine van de-

felve foude fijn een aanwas voor Spanjen , en dat Spanjen daar door

van Engeland foude te redoutabel werden : Om die reeden heeft Ko-
ningUendrik.de VIII. altijd gebalanceert Keyfer Carel de V. met
Koning Frar,cois de I. Koningin Elifabeth .die groote Prineefie , die

van haare Vyanden wierde beroemt te zijn de aldcrheerlijkfte , die oyt

Scepter'ïwaayde , fat als een Eedele Heldin en Middelarerfe , houden-

de de Balance in haare hand tuflehen Spanjen en Vrankjijk^, enfey-

de tegens die gene , die haar fochten te perfuadeeren , datfy haar de

faaken-van Hendrik.de IV. niet foude aantrekken , maar die geheel

verlaaten : So ras als bet met Frankrijk, is gedaan , is Engelands ruïne

voor de deur. Om defelve reeden is nu het Intereji van Engeland

mede , Spanjen te onderfchraagen tegens het wereld-dreygent Vranke
rijk^'y Temeer, dewijl Engeland op geen Geweften des werelds fre-

quenter negotieert , als op Spanjen, dat de Engelfche Manufacturen in

groote abondantie felfs confumeert , als ook naar America fend , en

defelve metfïlver, ofandere koftelijke waaren betaalt, daardeKoop-
luyden van Engeland , in cas van Oorlog tegens Spanjen een fchat,

wel van 30. Millioenen aan effeSien , fouden verliefen , die {y nu noch
in Spanjen hebben uytftaan , en daar benerrens haaren geheelen Le-
vant/cben en Eylandfcben Handel , door de Roveryen van de Kapers
van Ooftende , Bifcajen , Majorca en Minorca , dewelke in den
voorgaanden Oorlog tuffchen Spanjen , en Engeland , fonder cenige

afmlentie van andere hun afnamen meer als 15. hondert Koopvaardy
Scheepen. En ingevalle Frankrijk, over Spanjen cjuam te trium-

pheeren , fo fouden de Engelfche zijn , als die Koordcndanfers , dewel-
ke haaren Gewicht-dok verlooren hebbende , op eiken tree waggelen.
Maar hoe fecr de Engelfche tegens dit haar Interefl aangaan., en

Vrank-
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Frankrijk^ tegens alle Politijke Regulen foeken groot te maaken , met

_de ruïne van Spa»jen en van het Vereenigde Nederland , die Engeland

tekens de aanwaffende Zee-Macht van Frankrijk.* in tijden en wijlen

noch fbudenkonnen fecondeeren (niet eens denkende op hetonver-

focnlijk enllrydig humeur tuifchen haar en de Franfche , en de voor-

gaande Oorlogen, die fy feer lang en vinnig in frankrijk, hebben ver-

volgt, waar doorfy een Geeffel der Franfchen wierden genocmt) lallen

wy in het Tweede en Derde Deel verhandelen.

Onder alle Europifehe Rijken en Landen is geen, dat grooter Voor-
]

t

°q^^iv

deel en Geluk geniet als Engeland -

y Want behalven dat het nu met van tng*.

Schotland en Triand vereenigt , en een volmaakte kleyne wereld op
an

fich iel ven is , dat in lijftocht , wolle en mincralien fo overvloeyt , dat

het van geene Landen yets nodig heeft , maar der felver gebrek met
fijn overvloet kan fïippleeren ; So leyt liet aan het middcu van Europa
op debequaamfte plaats tot Koophandel, en om in tijd van Oorlcg
fijne Buyten-Vyanden te befpringen, en met Gaperyen te quellen, met
een fuyvere diepe Kult , vol van goede havens en baayen , aan een fo

enge Zee , dat alle vreemde fcheepen , het Ooft of Wejl willende

bezeyleri , genootfaakt werden , om de gevaarlijke Franfche Kuit te

mijden , in gevalle van fèhoon weeder te varen neftèns Engeland

heen, en byitorm in fijne Baayen fcheeps-en lijf-berging te foeken.

Defe Natie is fo populeus , en tot de Zee-vaart bequaam , als ook.mci:

fuiken mcenigte van vaartuyg voorfien, dat het tot afkeeringe van uyt-

heems geweld geen ofweynig Garnifoen nodig heelt. Hier by komen
noch de Engeljche folonien op Jamaica , in de Caribes , 'Barba-

dos , Terreneuf&c: die haaa in veelen dcclen feer profijtabel fijn.

Indien Engeland alle defe Voordeelen wel ^ebruykte , ioudc her
geen Vriendfchap en Alliantien met anderePotentaten van noden heb-
ben, maar voor allen fo ontfaggelijk zijn, dat elk een hetfelve om
fijne gunft loude komen' folliciteeren. Hier van heeft hem niemand
beter weten te bedienen , als Koning Bendrik^de VIII. en Protetlor

'

Cromvcel , dewelke oorlogden puyr na haar welgevallen, dan met
Frankrijk.-, dan met Spanjen , dan met de Vereenigde Provinciën.

Sweden , dat voor dcfen in het Noorden bleefgellooten , en aldaar Sweden-

byna buyten communicatie met andere Natiën in vergeetenheyt ver- f'-^sdóor
burgen lag, heeft fijne Macht en Glorie aan de heeie Wereld ceiii doen de oorloge-

blijken in den Oorlog , diedcffelfs Konina Gttjlavus Adolphus in het

jaar i6iy m 'm1)tiytjland begon te voeren , met ongeloofclijken voor- iaDuytfiaad.

fpoet , waar door het , behalven feer groote fchatten en onvvaardecrlij-
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ken buyt , by de Munfterfche Vreede noch heeft overgewonnen de

Stichten
r
Bremen ( behoudens de Stadt haare Vryheyt ) en Werden ^

geheel Voor-Vomeren , niet het Bifchopdom Camin en de Heerlijke

heyt Wifmar van het Hertogdom Adekelenburg j En daar na in de

twee Oorlogen , die Carolus Gttftavus tegens Polen in 't jaar 1654.
en tegens "Denemarken in

J
t jaar 1657. met onvergelijkelijke, en

voor de Nakomelingen ongeloofelijke fucceffen heeft gedreeven, waar

het Geluk en Couragie fcheenen beyde tot fijn voordeel teflryden.

Hier heeft hy de polen doen afltaan van den Titul en Wapen van Swe-
den; Den Deenen ontnomen in Noorwegen femptin en Babuys,

en in Denemarken de Provinciën van Halland , Schoonen en 'Blekjng,

met andere Eylanden in de Ooft-Zee. En om dat Sweden geen Vyand
uyt het Weflen en Noorden verwacht , ofte vreefen heeft , en aan de

Oojl-Zijde in Lijfland , en de Znyd-Zijde in Pomeren genoegfaam

voorfien is met Fortreffen en lterke Befettingen tegens alle uyterlijk

gewelt, endaar toe noch altijd tracht nahooger engrooter Staat en

Heerfchappye , fo zijn de Noordelijke Geweften te gering , om fijne

Genereufiteyt te omvatten, en fijne Begeerte te voldoen; Darom
fal het noyt nalaaten eenige occafie , om fijn Gebiet te verwyderen , en

meer Landen en Steeden te concjuefteeren , infonderheyt de Sont en

Hanfe- Steeden j Te meer , dewijl het door de voorfchreve victorieu-

fe Wapenen fich mede deelachtig heeft gemaakt aan de Balance van
Europa

y die het geweldig doet hellen na die zijde, aan dewelke het

fich begeeft , waarom dat elk fich gelukkig rekent , die de Vriendfchap

en Alliantie met Sweden mag genieten. Om defe reden fpaart Frankr
rijk geen geld , om met dat Rijk nauw geallieert te zijn ; Spanjen en

de Vereenigde ^Provmoien hebben darom al mede veel gefpendeert,

't welk Sweden al aangenaam is : Want fo bereykt het fijn doelwit

,

namentlijk Geld en Buyten-landfchen Oorlog, om conqueften te

doen , daar toe het fchier by alle voorvallen inclineert , behalven fo het

te doen is -tegens de Vryheyt van het 'Dttytfcbe Rijk^* wanneer de

Kejfer, Vrankrtjk., ofycmand anders het felvefoude foeken onder

fijn jok te brengen , 't welk Sweden , fo lang het kan , altijd fal foeken

te beletten. Want fo de 'Rjjx-Vorften wierden gefubjugeert , foude

Sweden en de aangrenfende Potentaten mede perieul lopen. Om d^fe

reden is Koning Guftavns , als Protector der Proteftanten door hulp

van 't Franfche geld , met fijn Heyr tegens den Kejfer opgetrokken,

en die fijn voornemen gelukkig gebrooken ; Want fonder dat fchcen

toentertijd wcynig apparentie voor Dttytfland om fijne Vryheyt te

behouden, fo als het dk nu noch geniet.
c
Det:e
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Denemarken heeft voor dry Eeuwen door Koningin Margaretha Denemar--

Noorwegen met huwelijken , en Sweden met het fwaard gewonnen, m"Js

°°
'ó

r.

en is doorgaans fo voorfpoedig geweeft met buyten-landfche Victorien jpoedi* en

in Italien, frankrijk^, Engeland en Nederland, dat hetverfchey-
c 1C'US

den Provinciën den Naam heeft gegeven •, Want Holland en Zee- beeft den

Und , die de Deenen lang bewoont hebben gehad , zijn van haare Ey- fenTen Hei-
landen , die denfelven naam voeren , genoemt \ En Normandien , dat land en

tevooren Neufïria geheeten was , heeft mede van den Noormannen
ce and

fijnen Naam, voor welk woord van Noormannen heel Europa voor-

maals fo fchrikte , dat men in de ordinaire gebeden pleeg te gebruyken

dit formulier : A Emore T^ormannorum Itbera nos Ütmine. Dat is :

Bevrjt om Heer van de furie der Noormannen*

In Italien hebben fy Apitlien en Sicilien eerft den Saracenen, en aan Nor-

en daarna den (jrlekfn ontweldigt ; Sy hebben geheel Engeland on- ^"ngenó-

d'er haar geweld gehad, waaróm de Engelfche en haare fpraak noch veel nien ApuliV

van den Deenen en hunne Taal afkomftig fchynen. Mr.ar de Een- enEngc-
60 ''

dracht van Denemarken en Sweden heeft daar na niet lang konnen laud -

duyren , om verfcheyde politijke reden , die oorfaak zijn geweeft van

haare geduyrige oneenigheden en oorlogen , waar door fy ten weder-

zijden fo zijn afgemat , dat fy bevonden onderlinge Vrede voor haar-

dienftiger te zijn als Oorlog , en fulx voornamentlijk voor Denemar- ,

ken , 't welk in delaafte Oorlogen , (ik weet niet door wat Fataliteyt),-

by na altijd de onderlaag heeft gehad,en darom fijn principaalfte poinc~l

van Intereft is:

i. Dat het de Fortuynniet meerterge, maar fichfo veel doenlijk rnrreft

buyten alle Oorlog houde , de Oorlogen van anderen aanfie , en fich
v™ ?

ene'

prefenteere, door fijne Mëdiatie die te willen accommodeeren ; So ful- vreede,

len de vervallene Lands en der Particulieren Middelen door Vrcede
en Negotie weder aangroejen.

2. Soo is nodig, dat Denemarken verhoede, dat het niet door te . Modera-

hooge Tollen in de Sont den haat vaiiianderen op lieh lade , en dat het xoiTea
6

de Sond van alle geweld wel beveylige , waar toe voor het felve Rijk

niet alleen nuttelijk, maar ook nootlaakelijk is Alliantie enVriend-

fchapmetde Vereenigde Nederlanden en de Hanfe^Steeden ; Want
fonder Nederlands Afïiftentie ter Zee fbude dat Rijk door Sweden in-

den jaare 1661. t'eenemaal geincorporeert , en alle apparentie beno-

men zijn geworden , om t'eeniger tijd herftelt te werden.

3. Om dat Denemarken met alle omleggende Landen, buyten Ende-

twyffel , foude komen in 't groofte gevaar , van beoorlogt en overwon- y$'{JuW
neaTcRijic.

'
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ncn te weHenj wanneer het Verdeelde Ditytfche Rijk, fijn Vryheyt be-

nomen wierd, en onder de Heerfchappye van Een Hooft alieen geraakt

te, als onder den Kerfer, Frankrijk, Spanjen , Sweden of een an-

der, fo is nootfaakelijk, dat Denemarken met de andere Geintere£-

feerden de Vryheyt van het Duytfche Rijk in alle manieren maintinee-

re , en dat fy gefamentlijk tegen gaan den gcenen , die defelve Vryhey-

contraminccrt.

Portugal Portugal is van het jaar 1
1 59. afdoor fijn eygene Koningen altijd

Spanjcu, " -geregeert geworden, totdat Phihppus de II. Koningvan Spanjen,

•na dat Sebaflian Koning van Portugal in Africa was verflagen en

omgekomen , 't felve Rijk heeft geoccupeert , en de ecrfte weder na de
valt daar na wèjl-Gothen de Monarchie van geheel Spa»jen befeeten. Dit Rijk

fic'h een Ko- is van Caftilien weder afgevallen inden jaare 1641. als wanneer de
m"2' Fortugiefen door hulp van Vrankrï^ tot haaren Koning hebben ge-

kooren fohannes Hertog van Bregance , op pretext , dat hy de rechte

en wcttiqej^fgenaam van haar Rijk, en Philips de IV. eenonrecht-

matigen Ufurpateur was. Nadefen Joanr.es volgden Alphonfat , die~

de Caftilianen by Evora en anderwaarts fo dapper en meenigmaal

verfloeg , dat ïy eyndclijk noch van Portmal afftand deden, en 't fel-

* ve Rijk vry verklaarden.

Jusieen'
y

- Nu heeft Portugal weynig ingrcfJie inde Affaires en Intereffen

vyanden te Van Europa , en heeft te Land geen Viand meer tevreefen , want het

nergens , als aan Spanjen aangrenft , tegens welkers Macht het ge-

toont heeft , dat het beftant is, en te water is voor 't felve Rijk niemand

ontfaggelijk , als alleen Engeland en Holland, welkers Alliantie eri

Vriendfchap fo het geniet , bereykt "het fijn gewenft oogemerk , na-
shUet rockt mentlijk Ruft en Vreede , waar in dat het fijne Negotie kanvoort-

vrcede fetten in Braftl , Angola en Goa , en van daar weder veyligontfan-

zündcfijn oen fijne koftelijke en onwaardeerlijke retouren. Dit alleen dient d:

rctt.

tC *ntC" Rijk te dbferveeren , dat fo lang hem Spanjen laat ruften, hetfichna

defen niet weder met Frankrijk, tegens Spanjen vcibinde, want het

op Spanjen niet ofweynig foude concjuciteeren , maar fich felven ne-

vens Soar.jcn geheel debiliteeren , dat Frankrijk eenig en alleen

foekt.

intereft Polen , dat met recht het Europifche Egypten en K'oom-fchttyr ge-
van Polen naamt vrerdom fijne overvloedige Vruchtbaarheyt en uytleveringe van

aldcrhande Graanen , waar in fijn voornaamfte Rijkdom beftaat , kan

niet wel fubfifteeren , fo het door het oorlogs Vuyr inwendig word

verwoeft. Waarom het principaalfte Poine^ van fijn Imereft beftaat

in
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ingeduyrige Vreede en Eendracht, die het felve Rijk (dat beklaag-

lijk is) feerweynig geniet wegens continueele Uyt-of Inheemfche uyteriijkc

Oorlogen en Faótien. De Uyterlijke Vyanden van Polen zijn de Sive- ^VoUn
den, Mofcoviten , Turken en Tartaren» Geendefer Vyanden heeft 2ijodeswe-

Tolen te vreefen , fo het maar in fich felfs vereenigt blijft , en door gee- vhenftu?-"

ne Fa&ien werd gefcheiirt , en dat van wegens fijne groote inwendige ken en Tar-

Macht, die meeft beftaat in de meenigvuldige Ruyterye der Eedelen,
x

Machtvan

die voor het genieten van haare veelvuldige Privilegiën , op haar eyge- ^oi«o-

ne koften moeten te Velde komen , als een Op-ontbod van den Ko-

ning word gedaan. Maarom dat elk van alle de Poolfche Eedelen fich inconve-

rekent als een broeder des Konings , en hem byna in alles gelijk zijnde,
*|l

C
D
teD iB

in alle Rijx-Vergaaderingen mag compareeren met fuiken authoriteyt, ring«

dat een van haar alleen door fijne diffentie fuiken Rijx-dag kan vruchte-

loos doen eyndigen ; Daar en boven , om dat de Eedelen in'tverkie-

fen van haaren Koning hem na haare phantafie Wetten voorfchryveh,

die fy vreefen , dat hy door hulp der Senatoren metter tijd fal infrin-

geeren, en haar van haare Privilegiën fpolieeren ; Alsook, omdatfo
wel de Senatoren en Landboden , als Eedelen door corruptien van

andere Potentaten , en door particuliere infichten altijd oneenig fijn,

word het felve Rijk door Fadtien en Partyfchappen geduyrig fo elendig

geflingert , en van de Obfervantie van fijn waare Intereft fo verrukt,

Hat de Ingefetene niet alleen felfs , maar ook haare voornoemde Vyan-
den het Rijk Tolen dikwijls hebben gemaakt tot een Toneel der Ver-
woeftingen. Want by defe occafie heeft fich Sweden in 't jaar 1599. verooifaken

vanPolen gefepareert , fo heeft Koning Guflavus Adolyhui door fijne k«j
conhey-

verfcheydene Victorien in 't jaar \6ij. Koning Sigifmundus gedwon-
gen afftand te doen van alle pretenfien op Sweden. Koning Qarolus

Guflavus heeft A°. Ï653. eengroot deel van Tolen, en behalven

de Stad T)anjig , die alleen oorfaak is , waar door Tolen weder is

gereddert, als een blixem afgelopen en verwoeft ; En fy beyde hebben

Polen byna 't geheele Ljfland afhandig gemaakt, en erflijk aan haare

Kroon gehegt. So heeft de Keurvorfi van Brandenburg Truyfen uyt

een Leen een vry Land gemaakt. De Mofcoviten hebben daar door by

na geheel Lithawen verdelgt , een gedeelte daar van onder fich ge-

bracht, en de (Jofak^ken en Swart-Ruffen metdeheele Vkrainevm
Tolen doen afvallen. Ter felver oorfaake vafteeren de (frimfe Tartaren

Todblia en Volkymia , vervoeren behalven het Vee , veele menfehen
in flavernie. En ftaat te vreefen, indien defelve Factien en oneenighe- <n vreefc,

den langer continueeren , indien de Koning met geen meerder Autho-

N riteyt
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riteyt mag regeeren , en de gefamentlijke Eedelen haare volle Privile-

giën behouden , dat Polen door het woeden fijner buyten-en binnen-

Vyanden fo lang fal bevochten werden , tot het eyndelijk geheel omge-
kcert , en van Regeeringe verandert is , voornamentlijk door de Mof-
coviten , Turken , Cofakken en Tartaren , die op Polen , als op een

roof en buyt loeren. En hoewel het Hujs van Ooftenrijk,, zedert

hondert jaaren , altijd fchijnt getracht te hebben Polen met Bohemen

en Hongarien te vereenigen , fo heeft Polen nochtans niemand ,• op

wien het fich feekerder envafter durft betrouwen, als Ooftenrijk^y

omdat haar beyder Intereft in 't regarde van Turkjen , Sweden en

Vrankri\l^ een en'tfelveis; Tegens de Turken is Polen niet nodi-

ger , als Alliantie met den Keyfer , den Terfaanfchen Scach en den

Mofcovitfchen Czar , welken laatften fonderling daar aan gelegen is,,

om den Turk wegens fijne groote Macht en Onruft niet te krygen tot

lijnen Buyrman.

Maar niemand onder allen: fbekt Polen door fijne liftigheden en

Kuyperyen meereen vreemden Koning te obtrudeeren, als Vrawk^

fijkj Want zedert dat Sigifmundus Auguftus , delaafteuyt het ge-

flagt van Jagello was overleden , en de poolen in plaatfe van hem tot

haren Koning hadden gekofen Hendrik, Hertog van Angiers , Broe-

der van Koning Carel de IX. ia hebben de Franfche ,. op dat de

T*ooi[che Kroon niet aan het Hup van Ooflenrijk^ mochtegeraaken,.

altijd het felve Rijk door haar geld verdeelt in Faeiien ; Doch voorna-

mentlijk , zedert dat Koning Vladijlaus , en daar na fijn Broeder fo-

hannes Cafimirus aan de Hertogin de Nevres zyn getrout geweeft..

Even fb hebben fy medefeer gewerkt by de Regeeringe van Cafimi.

ruty dat T)uc d'Anguin , foon van den Prins van £ondc , nades-

felfs overlyden mochte Toolfche Koning werden. En als Cafimirus

de Kroon afleyde, hebben fy met alle kracht daar toe foeken te avan-

ceeren T)hc de Longeville, en meer in fchijn als oprechtelijk den Her-

tog van l^jeuburg , om het Duytfche Kejferrijk^ van weder-zyden

te konnen oenauwen , als ook door T>antfig den Oofterfen handel te

ftellen na haar Intereft,

Tegens alle dele fvvaarigheden zijn voor de Poolen geen middelen;

om gered te werden , als defe : Ten eerften , dat de oude "E^x-^onjli-

tHtien en Fundamentele Wetten wederom werden ingevoert, en de

groove ingefloopene misbmyken t'eenemaal uytgeroeyt;, Ten twee-

den, dat de Vrybeyt van Confcientie en Religie weder worde herftelt,.

en.den Gtejllijken ,. voornamentlijk den fefuiten niet te veel gehoor

ver-
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verleent ; Ten derden , datter geen Succeffeur by het leven van den

'Heo eerenden Koning worde verkooren , waar door haar fo veel onheyls

is veroorfaakt.

De Hunvaren, die ten tijde van Koninv Carolus Roberws mede Hungariea

heerften over Dalmatien , Croatien , Servië» , 'Bulgarien , Bofmen, feer machtig

Tranfylvanien , een groot gedeelte van Rujland , en in 't geheel over

dertien Koninkrijken , zijn door haare geweldige Oorlogen tegens an- ^ajjn*,.
dere , haare barbarifche wreetheyt tegens de overwonnene , geduyrige

oneenigheeden tegens malkanderen , en ftrenge vervolginge om de

Religie en berovinge der Privilegiën fo vermindert en vervallen van

krachten , dat (y nu , behalven alle buytcn Landen , noch meer als de

helft van haar eygen Rijk cjuyt zijn. Want zedert dat de Koningen de

volkomen vryheyt van haare Ondcrdaanen hebben befnoeyt , en door

ingeevinge der Geeftelijken, d'On-Roomfche om de Religie vervolgt,

verjaagt , de Kerken ontnomen , en de Predikers geftraft , fo hebben

fich feer veele van haar begeven in de befcherminge der Turken , on-

der dewelke fy haare volle en gewenfte Vryheyt van Religie genieten.

En om dat de Turken , zedert het innemen van Waradyn en Seven- "'^"hu"?
bergen indejaaren i66ö.en 1661. nergens meer na trachten, als na van ooften-

Duytjland , waar tegens Hungarien een volkomen Voorburg en Bol- ^Jt^"
werk is , indien de Hungaren maar eenig zijn ; So is het voornaamftc Hunkien

Interefl van het Huys van Oo(ienrijk_ ten regarde van Hungarien , dat

het in alle manieren den Hungaren late hehouden haare Privilegiën en

Vryheden > fo in Religie , als Politie , en de Onderdaanen , door

groote Laften en Impolitien niet te feer befwaare. Want als dan foude

Duytjland tegens Turkten konnen verfeekert zijn, daar het nu altijd

in allarm , het heele Chriftenrijk^ Bi geduyrige vreefe , en Hungarien

met de Keyjerlijke Erflanden in perieul zijn , van metter tijd noch

geheel verlooren te gaan. Ende niet tegenftaande alle defe fwaarighee-

den voor 't geheele Chriftenrijk , fo ontfiet fich Frankrijk niet de on-

eenigheeden in Hungarien te helpen ftooken, de Rebellen tegens den

Xeyfer met geld te ftyven, en door de Geeftelijken de Perfecutie tegens

de On-Roomfche voort te fetten.

Mofcovien word van fijnen Cz.ar , fo abfoluyt en vry van alle Wet- Mofcovica

ten geregeert , als byna geen Rijk des werelds , waar door fo wel w<
?
r<* flaat "

o o J o >
• n rr aci:nggeic»

de Groote en Eedele als gemeene Onderdaanen leven in een flaafie geen,

dienftbaarheyt , dat gantfchelijk met haar natuyr over een komt ; Want
gelijk de Stokvis niet fmaakt , ten zy week gebeukt , even fo fal geen

Rto fijn plicht waarnemen 5 als met flagen daar toe aangedreeven , omNi- dat
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dat hy de gulde Vryheyt niet kent, maar voor de groofte dienftbaarheyt

en den Czar houd , als hy fonder Heer leeft. Om defe Oorfaak word den Czjir als

ais een God een aardfen God geëert , vvien de Onderdaanen meenen , dat alles mo-
6 ccr

'
gelijk , en niets verburgen is , wiens woord en wil haar de hoogfte Wet

dat (Ijn eet- is , waar van hem den Cz~ar ook wel bedient , als zijnde fijn eerjie en

i\e poinft voornaamfte Pointt van Interefl , om daar door alle fijne onderdaanen

i$ ;

'

te hebben puyr tot fijn wil , om voor te komen alle Inlandfche Beroer-.

tcn, en met een woord wel 150. duyfent Eedelen te paard, behalven de

ontelbaare Strelingen of Voetvolk, te velde te brengen tegens buyten-

Tot welken landfche Vyanden. Om de Rtijfen te onderhouden in die onnofelheyt,
eynde m

£ mogen voor eerft in geheel Mofcovien geen andere Schooien zijn,
Rutland t>

i i r r i
•

i i n
geen schoo- als alleen daar men leert leelen en ichryven , waar in haare hoogite ge-
len zijn,

ieertheyt beftaat. Dit gefchiet daarom, op dat niemand tot hoger ken-

niflè mochte komen , als haaren faar j En indien ymand van haar fich

mochte bevlijtigen , om geleerder als den faar te werden, diefoude

perieul lopen van als een Pertttrbatettr des Rijx aan 't leven geftraft te

werden,

noch mogen Ten tweeden , fo mogen fy op Iyfftraf van de Poinclen haarer Reli-

van^de Reii- gie niet difputeeren , waardoor onder haar is fuiken volflagen Een-
gie difputee- dracht in de Religie , als oyt in eenig Land ter wereld is bevonden , al-

foder geen de minfte Secten onder hun zijn. Tenderden, fo is haar op
poch buyten ftrafte des doods verboden , fonder permim'e te reyfen buyten haar

pakn^ey-
4

" Land-paalen , op dat fy daar niet fouden verkrygen de Kenniffe en
f«. Zeeden , die haar in hun Vaderland worden onthouden. Dit zijn de dry-

Het rwee
de Pcintvan

voornaamfte Secreteffen der MofcovifcheRegeeringe.

Het tweede poincl: van het Intereft van Mofcovien beftaat in de

intereft.
"""

onderhoudinge van de Griekfche Religie , waar van fich den Czjir glo-

rieert te zijn Vrotefteur , en waar van fijne Onderdaanen alleen maar

mogen profeffie doen. Hier door hoopt hy, dat alle de Cjriek>fche

Chriftenen , by decadentie van het Turk^fche Rijkat ofdie anders ver-

volgt mochten werden , haar in fijne befcherminge fullen begeven.

Niet te min , (o vergunt hy aan alderhande Natiën Vryheyt van Con-
fcientie en Religie , behalven alleen aan den Rooms-Catholijken, wel-

ker Religie hy oordeelt aan fijne Politijke Maximen nadeelig te zijn»

vyanden J)e "Riffen hebben vier Vyanden , de Crims-Tartaren , Turken,.

vien zün
' Tolen en Sweden , onder welke de Tartaren voor haar de vreefe-

wtiTana* Jijkftezijn-, want fy van defelvein denjaare 151 5. zijn overwonnen,,

en tot erkentenifïè van dien gedwongen , om aan haar jaarlijks een fe-

&er tribuyt te geyetvyan Geld en andere Gefchenken , op dat (y Mof-
covien



EERSTE DEEL ror

eovien niet alle jaaren invadeeren , en niet haar rappe paarden het ge-

hceleLand, als een blixem door flroopen , gelijk in den jaare 1570.

gefchiede, wanneer 1 00000. Tartaren de flad Mofcou overrom-

pelden t uytplonderden en in de afche leyden , met fich fleepende een

ongeloofelijkenbuyt, en een ontelbare meenigte van Menfchen in

flavernie.

De Puffen konnen de Tartaren om verfcheyde reden met den

Oorlog niet dwingen , waar van fy tot haar groote fchaade verfcheyde

maaien preuven hebben gegeven •, Te meer dewyl fy van de Jurken TuiUt».

altijd worden geftyft en gefterkt ; Want de Turken jaloers zijnde over

de groote macht van den Czar , den felven door de Tartaren groo-

te afbreuk doen ; Maar fonder de Tartaren konnen de Turken op

Mofcovien niets tenteeren > alfo Tartarien het Turk^fche en Rujfe-

Rijk van eenfeheyt.

De Polen zijn haare Vyanden alleen om het Palatinat en de ftad poi«e»>

Smolensko , en de Sweden om Ljfland. Defe beyde worden van de Swedea '

Ttyjfen minder geacht , om dat fy tegens haar door groote dichte bo-

fcagien en wildernifien , als een flad met wallen , genoegfaam voorfien

zijn. Enbehalvendat fy met haare gefamentlijke Macht defe haare

Vyanden lichtelijk konnen afkeeren , als die met groote moeyten noch

komen door te breeken , fo ruineeren de Ttttjfen alle om heen en om-
trent gelegene Landen , met roven , blaaken en branden fo feer , datter

voor haare Vyanden niets overig , en den toegang te difficilder zy.

Den Tur\fchen Sultan is abfoluyt Souverain , en alle fijne onder-
fc ê

fc

°suUaa>

daanen gelijk als ilaaven, welker Leven , Goet en Fortuyn ftaan in fijne is abfoluyt

Macht, die hy na fijn welgevallen kan invadeeren, cnvry daar over
Souvwa!D '

difponeeren ; Waarom hem fijne Onderdaanen met een onderdaanige

eerbiedigheyt tituleeren Padifchan, dat is Bloeuvergieter. Gelijk fijn

Rijk, (dat omtrent het jaar 1300. door Otthoman of O[man eenes

boeren foon , doch dapper foldaat , fijn begin heeft genomen , ) zedert

fodaanig in groote is aangegroeyt , dat het Europa , jQfia en slfrica

aan een hegt , en fich uytbreyt van den Donau tot aan de T/gm, van

Libya tot by Rujland j En fo vermogen geworden , dat het alle fijne

aanpaalende Gebtiyren geduyrig intimideert,en daarom feifs geen Buy-

ten-Vyand vreeft : Even fo is het mede genoegfaam verfeekert tegens

Inlannfche Beroerten en Factien , door fijne ftrenge en onverfettelijke

Politijke Maximen en Gronden. De uyterlijke Vyanden , waar van de' Vyandèir

Turken noch eenigfins fouden konnen werden geoppugneert , zijn al- zijn

UI ^

leende Tïvytfcht, Terfaanen , Mojcovitcn en de Eranfcht; Maar
N 1 om
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de Duytfche om dat de cDuytfche onder veele Hoofden verdeelt , en fo jaloers van

malkanderen zijn , dat fy niet licht onder een Caproen konnen gebracht
Tnikncn werden ; En om dat de Perjtanen nu gedegenereert zijnde van haare

oude Dapperheyt, haar onbequaam vinden tot Iangduyrige fatigues,

<en verre expeditien , en daarom niet meer offènfijf, maar alleen defen-

fijfoorlogen , om haar Land te conferveeren , en niet te dilateeren

;

Mofcovucn Ajs OQjc ^ Qm jat ^ ji4 j-covjren vaJ1 de Turken zijn gefepareert

door de Crtmfe-Tartarcn , die van de Jurken met jaarlijxe groote

Penfionen werden onderhouden , om niet op haar , maar op de Adof-

coviten en Poolen fomtij ds te roven, en der felver Landen te verwoe-

den , fo heeft Turkten , benevens fapon , dat voordeel , 't welk

geen Potentaat des Werelds meer geniet , namentlijk de verfeekeringe

ca Ftankhe *egens alle buyten-Landfche Vyanden. Voor de Franfche hebben de

Turken geen vrees , als alleen uyt krachte van een oude Prophetie s

Dat het Ottomannifcbe Rijk^ door niemand anders fal verwoeft wer-

den, als door een Franfchen Koning, -
,

De inwen- ^e Inwendige Beroerten en Onluften , die door de Broeders van
dige Beroer- den Turkfchen Sultan , ofdoor de Vifirs , Baffas en Cjrooten , ofdoor

geprecavccu de Milttie ,ofdoor de gemeene Onderdaanen fouden kunnen gebrou-

wen werden , (bekt den Sultan te prevaceeren door verfcheyde mid-

delen en wegen.

öct-moou, !• Om dat meenig Land en Regeeringe totaliter is geruineert door

de bloedige Oorlogen , die broeders t'famen na haar Vaders overlyden

voeren , dewijl elk van haar door de Staat-fucht gedreven zynde , tracht

na het Gouvernement ; So is onder de Turken een Barbarifch-Politijke

Obfcrvatie, volgens dewelke de Outfte Soon van den overleden Sultan

de Regeeringe aanvaart , en alle fijne Broeders doet ftranguleeren , niet

uyt haat ofnyd tegens defelve , maar om daar door alleen te verhoeden

de verdeeltheyt en fcheuringe van dat groote Rijk , dat anders lichtelyk

foude konnen gebeuren. Hier in volgen fy het exempel van Deiotarus»

dewelke verfcheyden Soonen hebbende ,' en aan een alleen van haar fijn

Ryken Patrimonium willende overgeven, de andere altemaal met
fijn eygen hand heefc ter dood gebracht. So liet Herodes Koning der

.

Parthen fijn broeder Mithridatcs in fijne prefentie dooden. De Per-

fianen , (
gelyk ook de meefte Afiatifche volkeren ) hebben een Ryx-

wet , uyt krachte van dewelke niemand by haar mag regeeren, die eenig

uyterlijk gebrek heeft , daarom laat de Outfte Soon van den overle-

den Scacb alle fijne broeders het geficht benemen , en haar leven lang

op een verfeekerde plaats koninklijk tracteeren en onderhouden. De
Prins
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Trins van Wallacbien laat alle fijne Soonen y uytgefondert de Outfte?

een lapjen aan het flinker neusgat uytfnyden , waar door fy inhabil wer-

den, om oyt te komen tot de Regeeringe, Maar de Koningen der

Mooren of Abijfinen ,• om voor te komen alle Onluften en Oorlogen

van haare Broeders en Vrienden , die na den Scepter mogten afpiree-

ren, gebruyken veel fachteren prijflyker middel, namentlyk, datfy

alle haare Broeders en Vrienden doen verfeekeren op een hoogen en

fèer playfanten platten Berg , genaamt */fnga , alwaar die immer-

meer feer magnirijk werden getracteert en bewaart , en de bequaamfte

onder haar allen tot Koning gekroont x fo ras de Regeerende Koning

is overleden..

2. Om dat de Turken oordeelen niet nootfaakelyker te zyn tot f^d**"
11

"

welftand van haaren Staat , als te maintineeren de Ottomannifche Fa- Grootfte

milie , die van het begin haarer Regeeringe noch continueert , fo zyn
vao

de Sultans fo jaloers over den aanwas van de Mogentheyten Authori-

teyt van haare voornaamfte Minifters , dat fy meenigmaal om de minfte

fufpicie haare Vijtr

s

, Bajfas en andere Officianten , door een Chiaus

in een fwarten doek toefenden de fententie hares doods, welke fententie

door den gecondemneerden met /onderlinge eerbiedigheyt en een kus

ontfangen zynde , door den felven £hiaus, ofdoor ftomme perfbonen*

die daar toe expres werden onderhouden , op (taande voet wert ter exe-

cutie geftelt : So liet Bajaz.eth ombrengen Acomath Bajfa een

feer ervaren Overfte , die veele preuven van fijn byfondere dapperheyt

hadde gegeven ; En dat alfeen , om dat hy door fijne lofiélyke daaden-

won de genegentheyt der Gemeente , want feydede Sultan : *Degroo-

te Anthoriteyt van een knecht baan fufpicie en vrees voor den Heer.

Om die fèlve reden heeft Selim den 'Bsjfa Muftapha, doen wurgen*

en verfcheyde andere brave Veld-Overflen dooden.

3. De kracht der Militie in de uytnemende groofe Legers , die de .

D
?
or

'

1

ton"

Turken tegens haare Vyanden te Veld brengen , beftaat voornament- derjam'izar3

Lijk in de Jamtzjirs , zynde het Voetvolk, en de Spahi , dienende "
nfJ,

a

u

h

c\ejj.'

te Paard. Beyde worden fy gekofen uyt de *y4xamo<ilanen of Tribu- oorlog;

taire. kinderen der Chriftenen,en van der jeugt afin de Turkfche fpraaky

Religie en Seden opgevoet, en tot den Oorlog gewent. Defe meenen,-

gelykdc Milites Pr<ztoriani byden Romeynen , dat het geheeleRyk
alleen ft'aat in haare hand en geweld. En hoewel de Keyfers altyd als-

geheyligde perfoonen van haar plegen gerefpecteert en bewaart te wer-

den , fo zijn fy eyndelyk fo uytfpoorig en ftout geworden , dat fyin den

jaare 1622, Sultan OJmande II. en 1648. Sultan Ibrahim de II..

publyk
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publyk hebben geftranguleert , en in plaats yan den laatften geftelt

delTelfs Soon Mabomet de I V. die nu noch regeert. Maar om dat de

Turkfche Militie, Tonder de famt&ars en Spabt, tegens haare Vyanden

niet foude konnen beftaan , fo vereyft het Interejt van Turfyen , dat

fy werden gecontinueert , doch fo , dat fy met geflaadige Oorlogen in

ver afgelegene plaatfen van Conftantinopel befig, en daar door in goede

Militaire difcipline gehouden werden. "Want fo fy by huys zyn,

ontaarden en verwyvenfy door lediggang en overdaad fofeer, datfy

meenigmaal by tumult den Sultan ibldy afdwingen > en den Groot-

ften Minifters het leven benemen.

4. Wat de gemeene Inwoonden van Tmkjyen aangaat , fo is 't,

dat de gebooren Turken door haare Religie , en de Chriften door de

ontwaapeninge , en fy beyde door het manquement van middelen

genoegfaam werden belet , om yetwes tegens de Regeeringe te ten-

teeren.

Hier-en-boven werden noch by de Sultans onderhouden defe Ma-
ximen van Regeeringe , volgens inhoude van haaren tsilcoran :

1, Dat geene Turken mogen Wijn drinken , om daar door niet te

geraaken in een onordentelijk en ruykloos leven, (daar fy anders , na

het fchryven van Bttsbeek^ feer fober en modeft zijn) noch aangedree-

ven te werden tot ongehoorfaamheyfc en tumulten , noch door de heete

Afiatifche en Africaanfche Wijnen haare militaire krachten te ontze-

nuwen.

z. Dat geen Turkenover het poincl: van de Religie mogen difpu-

teeren , maar wat haaren Mufti feyt , word van allen , ja'ook van den

Sultan felfs fo feker gelooft , als het Orakul van 1)elpbos ; Want
Mabomet haar geboden heeft de Religie niet door Mond en Pen>

maar door den Zabel te propageeren.

3
.* So vertrouwen fy feekerlijk, dat eiken menfeh van fijne geboorte

afop fijn voorhooft ftaat aangeteekent fijnen fterfdag, dien hy op geen-

derhande manieren kan overleven. Door defe Stoïfche verfeekeringe

en vatte perfuafie van die Fatale en onvermydelijke iterf-uyr zijn fy fo

animeus , dat fy vreefqn noch Peft, noch Vyand , noch Ongeval , noch
eenig ander Pericul.

4. So gelooven fy vaftelijk , dat alle , die tegens haaren Vyand ko-

men te fncuvelcn, falig , en van ftonden aan opgenomen werden in den
hemel , alwaar fy genieten alderhande wereldfche welluflen en ver-

maakelijkheeden.

5. Soleert haar de Wet van Mabomet , dat al die gene , dewelke

fchuldig
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fchuldig zijn aan het overgaan van eenige Plaats aan haarenVyand? ver3oemc-

niet konnen ontgaan de eeuwige verdoemeniffe. Hier door werden zv niffe »

fecr felden of by Oorlog ofAccoord van haare plaatfen quijt , want fy

daarop fteunen , dat fy volgens haaren Akoran van geen eenige ar-

ftand mogen doe«.

6. • So werden alle Religiën , alleen uytgefondert de Heydenfche en vermee-

Afgodefye en Duyvels-dienft , vry en opentlijk getolereert. Door dit
o
e

n̂ r

a

d

a

a

"
en

middel voornamentlijk is haar Rijk in de Chrüten-Wereldfeer verre doorvry-

uytgebreyt, gelijk op 't achfte Blad hiervooren te fien is. Ugie,

van RC"

7. Hoewel de Turken niemand dwingen , om haare Religie aan te «foor offi-

nemen , fo weten fyfe doch door verfcheyde praclijken , infonderheyt n^cfea
door de hoope tot avancement,-digniteyt en rijkdom, in dier voe-

gen te bewegen , dat ontelbare Chriftum verloochenen , en Ma-
homet toefweeren. Want geane Officien , aangaande de Militie of

Regeeringe des Rjx, werden aan anderen toebetrout , als aan den 7{e-

negaden of verloochende Cbriften , die uyt Chriften Ouders zijn ge-

booren , om dat fy die bevinden haare getroulle dienaars en bitterile

vervolgers der Chriften te zijn, volgens het fpreekwoord: Omms
Apoflata eji ofor (ui ordinis. Hier uyt volgt , dat het Öttor/sannifche

Ttyk^ alleen word geregeert door verloochende Chriften , want die al-

leen bedienen dedigniteyt van Vifirs, Kaimachans, Bajfas t Sangiakj,

Chiaufen, fanit&ars , Spabi &c.
• 8. So trekken fy veele Chriften tot haar door de Immuniteyten en en door im-

ontlaftingen van alle tributen en fchattingen , daarvan fy werden be- mi»o"«y"n.

vrijd , fo haaft fy Turks werden.

De dertien vereenigde Switferfe Cantons (waar mede fich gealli- De swk
eert hebben fin/lans , St . gallen , Geneve , de Grifons , de Vallefij, en

f

eI

n

f

J

he

m
c
e

"n "

het vrye Cjraaffchap van Bourgondien of 't France Comté) na dat fy haare Geal-

met wonderbaarlijke fucceffen haar tegens de Aarts-Hertogen van
hiaie'

Ooflenrijl^ hadden vry gevochten , en in dry groote Veld-flagen tegens

Carel de Stoute , Hertog van 'Bourgondien , getriumpheert , en ten

laatften tegens Keyfer Aiaximilian de I. in den jaare 1500. groote

victorie behaalt , heeft fich niemand durven verftouten, om haarden

Oorlog aan te doen , 't welk haar oorfaak geeft, om altemet te gera-

ken in onderlinge cjueftien en oorlog tegens malkanderen, fo noch-

tans , dat fy noyt haare Unie en Verbond breeken , ( 't welk. haar eer-
baar ccr(tc

fieen voornaamfie poinft van Interejl is) maar altijd volkomen werden Poinft van

gereconcilieert ; Dewijl dat fywel weten, dat fy niet, als door haar
lmcreft

eygen oneenigheyd en tweedracht konnen gedeftrueert werden -

%
' O Waarom
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Waarom fy alle haare difpuyten ter zijden (tellen , Co ras en fo lang haar

eenige Uytheemfcbe Macht fufpecl: is. En om alle onluften te weeren,

die uyt de wrfcheydenheyt van haare Religie fpniyten (want Acht en

een halve Cantonx de Roqmfche , en Vier en een halve de Gerefor-

meerde Religie toegedaan zijn, welk minder getal nochtans tegens het

meerder prevaleert ) fo ftaat elk van haar vry , om fïch tot de Evange-

lifcheofRoomfche Religie te begeven. Van wegens haare genereufe

dapperheyt en ftandvaftige onverwinnelijkheyt foekt elk Potentaat om-

het feerfte haare Vriendichap, Alliantie en Afïïftentie; Wantter in heel

Muropa geen beter I-ifanterye word geacht, als de haare \ ook fo,

dat men gemeenlijk den genen hout voor onverwinlijk , wiens voet-

volk het meeft Switfers zijn. En om dat den Franfchen ontbreekt

deugdelijke Infanterie , maar in CavMerye excelleeren , fo foekt

haaren Koning hunne Vriendfchap en Jmlp door groote premicn en

privilegiën , om alfb fijn Heyr-leger invincibel te maken»
Haar tweede Het tweede pointt van haar Interefï is , dat Dttytjland en Italien

in'icrcft

V,n
haare Vryheyt ongekreukt mogen behouden, die de Switfers ook in

alle manieren fullen foeken te conferveeren tegens deflelfs Mineurs*

als het Hiiys van Ooflenryk^ , Vrankri^ en Spanjen , dewijl fy ver-

feekert zijn, dat de ruine van Dttytjland of Italien haaren Ondergang

dreygt»

De Switferfe Caniont en Vereenigde Trovincien , omdat fybeyde

hebben een republiquaire Regeeringe , die by allen Potentaten word
gehaat en gedreygt , behoorden nauw aan malkanderen geallieert te

zijn , en d'eene d'andere te helpen maintineeren in haare Vryheyt , die

ydervanhun minder, dan fijn leven foude willen verliefen. Hier toe

zijn de Switfers te meer verplicht , om dat fy de beginfelen van haaren.

vryen Staat een Hollandfchen Graaf wel mogen dank weten , na-

mentlijk Lodewij!^ van Tleyeren , die mede Keyfer was , en de Swit-

ferfche Vryheyt in haar eerfte opkomen tegens den opdrang van het

compaiatie Ooftenrijks gewelt met opene Handveften heeft gevordert en be-

cantonsen veftigt. Defe beyde Republijken zijn als twee Armen van het Duyt-
de vereenig- fcne Rijk , dewelke feer fterk en fonnidabel zijn , faom de dapperheyt

eten. der Inwoonderen , alsom haare goede fituatie. De eerfte is genoeg

geflerkt en omtuynt met fwaare Geberchten , en nauwe Paffagien ; De
andere met Moeraflen en Wateren. Gecne heerfcht over de Bergen

;

Defe over den Oceaan. De natuyr van die beyde Natiën komt met de

eygenfehappen van haar beyde Landfchappcn fo wel over een , dat de

Switfersom de Bergen , en de Bergen om de Switfers ; De Zee om de

"Neder-
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Nederlanders, en de Nederlanders om de Zee fchijnen voortgebracht

te zijn.

Het Vertenigde Nederland beftaatuyt Seven provinciën , dewel- J^^
ke hebben een abfoluyte en volkomene Macht en Recht van Maje- Sn 1%
fteyt , Oorlog , Vrede , Verbond en Alliantien , en zijn heel indepen-

j,

n

e£
e

t

pea'

dent,noch eenig Keyfer , Koning of Prins onderhoorig. Elk onder

haai- heeft , gelijk als Broeders , Cof/egx en Compagnons even groote

Authoriteyt , niet tegenftaande d'eene ongelijk meer inde Gemeene
Laften draagt,als d'andere,en dat fy zijn verdeelt in Hertogdom, Graaf',

fchappen , Sticht en Heerlijkheden , want fulx is een overbüjffel van

outs , doch nu (ónder eenig effect , als alleen wegens den Rang. Dit &r00t «n

kleyne Nederland , dat voor het grootfte gedeelte uyt Wateren is t'fa-
v

men gegroeyt , en noch veel uyt Wateren en Mouraflfen beftaat , is wel

het jongfte onder alle hedendaagfche Republijken , doch in feer korten

tijd , en by geduyrige Oorlogen tegens de grootile Machten van Eu-
ropa , en feer fwaare ongevallen opgewaflèn , en geworden het groot-

fte van vermoogen , en gefteegen tot op ruiken hoogen trap van Macht

en Glorie , dat het voor de geheele Wereld ontfaggelijk is geworden.

Als het fich voormaals tegens het Jok en Geweld van Spanjen genoeg

hadde verfeekert , ( welkers Koningen veertigmaal foveel onkoften

hebben verquift , om dit Land te fubjugeeren , als het lelve waardig

was , zijnde daar van eens deReekcninge gemaakt , dat fy vyftien hon-

dert Millioenen Ducaten hebben pefpendeert tot onderhout van haare

Oorlogen tegens het felve Land , en word by Ctockjus de ts£rario

verhaalt , dat Koning Pbihppus de 1 1. door de Phthiriafis of de

Luys-ftekje met de doodftxydende foude bekent hebben? dat hy in de

tijd fijner Regeeringe hadde geconfumeert 5 64. Millioenen Ducaten,

waar voor hy geen vrucht als Hert-zeer hadde overgehouden) was het

niet langer met fich felven te vrceden , maar fcheen met Spanjen meer
omdevoIkomencHeerfchappye, als wel om deVryheyt te ftryden.

Tot dien eynde fond het uyt fijne meenigvuldige Scheepen enVloo- enheerfche»

ten, met de welke het doorfnuftelde alle Wateren en Zeen des gehee- Landfchap-

Ien Aardboodems , en bracht onder üjn geweld de koftlijkfte en ge/e- PeB *

genfte Landfchappen in jffia , *4frica en America. , die het onder

allen uytkoos , Co dat het fijn gebiet omvatte met dcfelve paaien , daar

de Son de wereld mede befluyt. Hier door overtrofhet eenige confide-^

rable Koningen in grootheyt fijnes gebiets , in vermogen Veele , doch
in geluk en profperiteyt Alle. En dewijl de Republtjk. van Genetten

om de dry kleyne Koningrijken van Cyprus , Caadia en Dalmatien

O z haar
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haar dorir. aanmaatigen Koninglijke Digniteyt , hoe veel beter is daar

toe gerechtigtdit gefegende Nederland , welkers Majefteyt ook felfs

van de grootile Koningen word erkent. Uyt die geconquefteerde

Landen haalt het fijne Vlooten , fwaar belaaden met Schatten en Rijk-

dommen , daar het geheel Europa mede voorliet , en byna in alles een

Markt ftelt.

Hneerfte Dit Land hout voor fijn eerjle poinElvan Interefl , dat het fijne

h«Mnt«eft ^™€ cn Verbond in allen deelen ongekreukt onderhoude , die het tot

is d« onder- Vjtrecht in 'tjaar 1579. heeft gefloten, en na het overlyden van

?m de unie, 'Prins Willem de II. H: L; M: op den zi.Augufti desjaars 1651.

in 's Gravenhage heeft geconfirmeert , gerenoveert en geamplieert.

Tot dien eynde reprefenteert het in fijn wapen een Leeuw,voerende in

fijn rechter Poot een bloot Swaard, en met de flinker houdende een

Bos van Seven t'famen gebondene Pijlen , met dit devys : foncordia

res oarvs. crefcant , T^tfcordia tnaxitn*. dilabuntur , oordeelende , dat

het niet anders , als door tweedracht zijnde , fijn eenigfte fiekte , kan te

gronde gaan en fterven. Dewijl de Tweefpalt onder vrye Volkeren fel-

den anders*, dan met verkortinge van de Vryhey t , en verderfvan Land

cn Luyden , kan nedergeleyt worden , infbnderheyt in Rcpublyquaire

Regeeringen , daar van dit Nederland in defe dagen voor de wereld

een Exempel geworden is , gelijk fulx ons Tweede en Derde Deel

doorgaans aanwijft; So is voer 'tfelve niet nootfaakelijker , als alle

onluften tuflehen de Provinciën in haar begin te imooren , en alle

Factien voor te komen. Maar om dat de Verfchiliendc Provinciën, en

Facxieufche Leden van elke Provincie in 't byfonder , haar eygeh oue-

itien en difierenten fèer cpalijk konnen acoommodeeren , en daartoe

een derde en neutrale perfoon vereyfehen , is vooral hoognodig, dat

iy een Gouverneur ofStadhouder hebben , die hem vertoone in haare-

plaats , en aan den welken fy Macht, Authoritcyt cn Bevel geven , om
haare refpeftive verfchillen en differenten te affopieeren en te mode-
reeren , en alle disordre en foulen verhoeden , gelijk wy hier na breder

fullenaanwijfen.

Bet tweede Hm t.veede pointh van fijn Ihttrefl is de voortfcttinjje van fijne

Poir.a van Commercie en Neectie, het welke -het bequaamftc middel is, om
tme Intcieit r . ,

c
, 1 i i

•

is j< voort- Up.en Staat te verbeeteren,en in welvaart te doen bloejen,waar van ons
fe:up f'.e vaa de -dode aan Zee gelegene Republieken tot exemplen dienen, die in

mercie, korten tijd 10 machtig zijn geworden , datfy denijdigheyt van andere

Volkeren op fich laden ; als Athenen , Lacedemonien , Lacomen, Rho-

len 4au toe dfts t CyprUs CartLz-'o er. fPhënicïa. Hiertoe is niet nodiger, ais

Zl
)

'<• vnen
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voor ccrft te defendeeren het 'Recht vande vrje Zee , defelve tegens alle

Rovers te beveyligen>en te beletten,dat de Scheepen en Koopmanjchappen

met Tollen niet te hoog werden belaft. Ten tweeden , te bevorderen

,

dut alle Oorlogen werden belet , fo wel tujfchen andere , als tegens hem

felven , wantter niet meer de Negotie deftrueert , als Oorlog. Defe

nootfaakeiijkheden zijn van de Nederlandfche Trovincien , maarin-

fonderheyt van Holland tn Zeeland alletijdfeerbehertigtenbeyvert.

Foor eerft , aangaande de Vryheyt van de Zee , daaraan is het De Vty-

Vereenigde Nederland fo veel gelegen, datter aan. hangt deflelfs ^ytvande'

gantfehen Staat, fonder dewelke 't felve ook fotide zijn, als een lichaam

lbnder ziel , en een Land fonder Inwoonders , &c. gelijk den Raat

van Staten in haare Petitien voor den jaare 1 642. feggen. Om defelve

te befchermen , en te verhoeden , dat niemand daar over de Heer-

fchappye mochte ufurpeeren , heeft het felve Nederland niet ge-

fchroomtjom meermaal en de wapenen,tegens fijnen dank,op te vatten.

De eerfte , die de Heerfchappye over de Zee heeft geafreóteert , is °"?<» wien

geweeft, £arel de I. Koning van Engeland , dewelke in deii jaare gédetur^

163 5. (even en twintig Scheepen uytruile y om acht Retour-fcheepen "**"»

van de O oft-Indifche Compagnie in Nederland te overvallen : Gelijk

hydan ook 'sjaars daar na de Hollandfche Haring- bttyfen op "'t lijf

cjuam , den welken hy door enkel geweld een gulden vanyder Laft Ha-
ring afdrong , dat hy Laft-geld noemde. Doch alfo de Staaten (gene-

raal daar over in Engeland klachtig vielen, hielthem de Koning ftil,-

en bekommerde niet meer den Haring-vangft.

So heeft Nederland fich tegens de DefTeynen van ^ProteBor Crom-

wei indejaaren 1652. en 1653. en van Koning parelde II. inde

jaaren 1665. en 1 666. met de wapenen geoppofeert. En is nu ookin

de jaaten 167 z. en 16^73. voor de tweedemaal tegens den felven

Koning beilg ccweeft metrgoet en bloet te fpendeeren, en alles daar by

op te fetten tot defenfie van de vrye Zee , waar van den uytflag in 't

Derde Deel hierna volgt.Om defe reden zijn alle Zee-en Commercie-
plaatfen aan dit Nederland fchuldig de hoogfte dankbaarheyt , omdat
fy daar door alleen worden gedefendeert , fo dat fy haare welvaart be-

houden , die anders door een. gepretendeerde Heerfchappye over de-

Zee foude fchip-brcuk ly.dcn en gefpolieert werden.

Tot Intoominqe van de Viraaten fend Nederland'noch dagelvxuyt Dertuoo-

fijne Convoyers, en als .het de noot verevfcht, geheele Oorlogs-Vloo- dc piroetu

ten. Soheeft Holland alleen voor defen tegens de Hanfe-Steeden

de waapenen aangegrepen ,, en de Oojl-Zee van der felver Rovers. in

O 3
.:.-'. Horten.



mo 1VERW ERDE^ÜROPA,
korten tijd gefuyvert,als dcfclve den Hollanderen de vaart op de Ooft-

dcModera- Zee wilden benemen. Enom dat de verhooginge of vermeerderinge

Toiieo. der Tollen fmaakt na de Zee-Heerfchappye , en den Koophandel feer

belemmert, hebben de Nederlanders noyt yets naargelaten,dat defelve

konde beletten. Dit heeft tot fijn fchaade beproeft Chriflianus de I V.
Koning van Denemarken , als die de Tollen in de Sont verfvvaarde>

en daar door de vrve vaart turbeerde.

Een gene- Ten tweeden , om dat het van veele eeuwen is waarachtig bevonden,
ra c vieede. ^ttcr njet js f waar £oor^ zee_yaart en Koophandel meer vervalt,

als door Oorlog, Mars enimomma vertit ; So heeft dit Nederland

altijd gehouden voor een vafte en Politijke Maxime , dat het met alle

kracht foeke voor te komen , i. Oorlog tujfchen Vreemde en Neutrale

JPotentaaten. 2. Oorlog van andere tegens hem[elven. Het is yder

een notoir en bekent , dat de Vereenigde Nederlanders daatclijk met

haare AmbaiTadeurs en Envoyés vaardig zijn , om in de affche te fmeu-

len alle Oorlogs-vonkcn tuffchen andere Staaten en Ryken, die tot een

groote vlam fbuden kunnen uytbarften ; Waar over dat fy , gelyk de

Vcnetianen in haaren fleur en koophandel , by veelen zijn gebaptizcert

met den naam van Balance-makers. En om felfs alle Oorlogen te

mijden, geeft Nederland aan fijne partye foo veel toe , en fubmitteert

fich {o verre, als de Vryheyt van de Zee en Negotie kan tolereeren.

So heeft het Engeland nu tot dry reyfen toe fulke fatisfaóHe geprefen-

teert , als felfs Neutrale Mediateurs fouden verftaan te behooren ; Maar

is echter door der Engelfchen onredelyken eyfch, ondermynende de

Vryheyt van de Zee en Commercie , elkereyts tégens fijnen dank noch

gedwongen geworden het Oorlogs-Pancier en Malien-jak aan te trek-

ken , om fijne natuyrlyke Vryheyt te befchermen.

En de Tra- Tot bevorderinge en voortfettinge van de Negotie heeft het Vcrcc-

comrn«- n'§^e Nederland aangegaan verfcheyde tra<5bten van Commercie , als

cie. met de Hanfe-Steeden , Denemarken , Svceden , Polen , Rnjland en

Turkjen ; En heeft opgerecht befaamde Compawien van Oofi-en-

Weft Indien, de welke verfcheyde grootc Koninkryken en Landfchap-

penden Spaanfen en Portugtefen , voormaals haaren vyanden , heb-

ben ontweldigt , en haar veroorfaakt groot verlies en fchaaden , en met
onafmetelyke fchatten haaren Staat verrykt en beveftigt. So lang en fo

meenigmaal het Vereenigde Nederland defe tweenootfaakelyke poin-

cten van lijn Intereft wel heeft gcobferveert , en in allen deelen is na-,

gekomen , heeft hec alle dreygementen en fwaarigheden verwonnen,

Jijne welvaart geftabilieeit , en iich teeens alle Potentaaten en Staaten

fo
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{o redoutabel gemaakt , dat elk fich gelukkig , en tegens fijne Partye en

Vyanden genoegfaam veriterkt rekende,als hy maar in nauwe verbinte-

nis met dit Land mochten leven, en fijne Vriendfchap genieten ; Want
het door Gods byfonder beftier , maniement van fijn deftige ToUne*

en onverbrooken dapperheyt fieh tiytduyfende periculen voer en naar

fêer wonderlijk heelt gevrongen , en fijne Vryheyt altijd ongefchonden

bewaart , en daar door aan de geheele Aarde doen blyken , als ofhet in-

vincibel en altijd duyrende foude zijn , fo lang de wereld ftaat.

Maar om dat voor-eer /? de Jaloufie en Afgunft tuffchen de refpeeti- Nederraod*

ve Provinciën en Provinciën , Leden en Leden eenige jaaren fèer mee- ^ l94a
". .

fterlijk haare rol hebben gefpeelt , en veroorfaakt fulke fiektevanFa- doorjaiöu.

ffien en Oneenighedeti,'dat denNederlandfchen Leeuw met fijne wel- £** f**

vaart meermaalen fo periculeus in fwijm lag,dat hy fcheen den Geeft te

willen opgeven, ter oorfaake, dat de grootfte ruïne en gevaarlyxte ver-

anderingen in een Republijk ontftaan door Factien.

En ten tweeden , om dat de Nijdiglieyt , die de Fortuyn altijd op en door de

de hielen volgt , {lnvidia eft fortuna ajfccla) niet wil lijden, dat de ee- ln"die-

ne de ander furpaflèert , ofin Deugt en Rijkdom overtreft , en daarom

in de gedaante van een oude, magere en vaale Vrouwe , met fckeele oo-

gen , en (langen onder haar hayr gevlochten , die haar eygen hart opee-

ten, dat fy in de handen heeft , altijd doorwandelt alle Beeren Hoven,

en daar alles na haaren fin beftiert , en de gemoederen van allen gelijk

als"betovert ; So is het felve Nederland eensdeels door fijne inwendige

Factien, als door een Peft feer geinfecleert , en anders deels tegens alle

Recht en Billikheyt in fijne welvaart grootelijx verkort , ende bena-

deelt door de Nüdigheyt en Staatjucbt, die de oogen van meeft alle de

Princen , maar infonderheyt van Frankrijk^ fo feer door eygenfinnige

hovaardye en opgeblafentheyt geblint hebben, dat fy met de Vyien en

Vledermttyfen \ licht van Nederlands Zeegen in haare oogen niet kon-

tien lijden , maar deffelfs Val en Ondergang gedreygt en gefwooren,

en tot dien eynde allerley bedenkelijke kagen geleyt hebben, om 't fel-

ve te verdelgen als een tweede Canhago.

Nopende het eerfte pomcl: , namentlijk de Partyfchappen en Fa- «fgin van

ctien , fo is 't , dat defelve in Nederland haare hoofden hebben begin-
|2J-J]j

nd '

nenoptefteeken, foras defelve Staat door de wonderlijke fucceflen

van den Wijd-beroemden Vorfl en Prins Mattrit* H. L. M* eeni-

ger rmaten gereftabilieert , en de Rcgeeringe fo op fijn beft ge-

tempert was , dat die van de Politijken vergeleeken wierd by de Re-
gceringe der Romcynen omtrent den tweeden Tumfchen Oorlog ,

Wan-
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wanneer haaren Staat mede op fijn volmaakft was. Want na dat

den Cjraafvan Lyccjier hadde gemaakt en gefaayt in 't Vereenigde

Nederland Teer vervaarlijke Twiften en Verdeeltheden , die door den

Hooggemelden Prins noch gelukkig wierden te boven geworftelt , fó*

afredeerden fommigedoor infolenae de onbepaalde Vryheyt, waar

door de verkeerfte onder het volk , indien hun partijdige en immagi-

mire concepten gehikt hadden , de Autheurs , naaft God , van haare

Vryheyt verworpen fouden hebben. Onder defe was eenen Carel

Koorda wel de voornaamfte , die de wind Van een Algemcene frybeyt

'm 't hooft hebbende , de eerfte is geweeil , die kort daarna na verande-

ringen in de Regeeringe heeft geitaan, en Verdeeltheden onder de

Provinciën en Regenten focht te caufeeren , die noch door het wijs be-

leyt van den felven Prins Manrits en Cjraaf'Willem van Najfau ge-

lukkig zijn geprecideert. Ongelukkiger fuceeïfen hadden de deiTeynen

Yan Mr
. foban van OldenBarnevelt , Advocaat van den Lande van

Hollanden Wejt-friejland, diehytegens de oude Hollandfche Re-
geeringe quam te entameeren. Want fb haaft en had men niet 'gefloo-

tende Treves wjfeben Spanjen en de Nederlanden,o£ Barnevelt ver-

oorfaakte door fijne nieuwe concepten van veranderingen in de Oude
Regeeeringe fulke Scheuringen , en Factien , dat daar door den Staat

van den Lande, en de Perfoon van den Hoog-gemeldcn Princeinhet

uyterite gevaar wierde gebracht. Van defe Faétien maakte hy hem
felfs Hooit , en tot fteunfel van dien , ftookte hy ( naar inhout van fij-

ne fententie ) onder verfcheyde fpecieufe pretexten , het vuyr van

Tweedracht , en verwekte allerley diffidentien tuffchen de Provinciën,

niet tegenftaande niemand geoorlooft is te violeeren of te verbreeken

den band en fundamentele Wetten , waar op de Regeeringe der

Vereenigde Nederlanden gefundeert , en defelve Landen , door

Godes genadigen zeegen, jegens alle geweld, meyneed, ende ma-
chinatien haarer Vyanden en Quaatwilligen tot noch toe befchermt

waren geweeft.

Hier uy t zijn in de jaaren 161S. en 1619. veroorfaakt feergrootc

Veranderingen , fo in de Politie , als in de Religie , die alleen door

de goede directie van Prins Maurits weder gevallen zijn met de ge-

vangenis en de dood van den gefeyden Oldenbarnevelt , als ook met de

condemnatie van fekere andere Heeren tot Eewige Gevangenis , Ban-

nilTementenen diergelijke ftrarfen.

Maar nadat Prins Frederil^Hendril^ onfterflijker memorie door

de nijdige dood was w eggcnikt * dewelke geduyrende den tijd van fijn

StaM
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Stadhtmderfchap Nederland hadde geconfcrveert in fuiken volflagen

Eendracht , datter tuflchen de refpe&ive Staaten geen of weynig diffe-

rentie en oneenigheyt is gerefen , die hy in haar begin feer voorfichtig

amputeerde , en na dat fijn Soon Prins Willem ae 1 1. om dat hy in

wijsheyt , voorfichtigheyt en kloekmoedigheyt fijne hoogberoemde

Voor-Ouders niet behoefde te wijken, maar de wereld tot een won-
der Itxekte , wegens de menigvuldige onwaardeerlijke dienften en ine-

nten der felver fijner Voor-Ouders van haar EEd: Groot Mog: was

geëligeert tot Stadhouder, Gouverneur , Capiteynen admiraal Ge*

r.eraal , en op die voet de oude Nederlandfche Regeeringe felfsvan

den beginne aan genoegfaam onveranderlijk , en by een en defelve

Getemperde Forme altijd hadde geltaan ; So raakte de Vryheyt Co

uytfpoorig op 't hollen , dat het noch een fchrik is te gedenken aan de

exceffen en veranderingen in den Staat toenmaals voorgevallen. >^^

Want , na dat de Staaten Generaal , en voornamentlijk die van Oorfpronk

Holland , fiende, dat den Koningvan Vrankrijk^ by het langer con- iteynfch*

tinueeren van den Oorlog tegens Spa>,jen, /eer machtig, fufpecten Fa^ ie »

ontfaggelijk wierd voor alle Princen van Europa , en den Koning van
Spanjen heel buyten pofluyr raakte , om het tegens Vrankrijk (taande

te konnen houden, met Spanje n in den jaare 1648. tot Munfier
hadden gemaakt een Vreede , dewelke het Vereen:'gde Nederland

bracht op den top van Glorie en Aanfien by alle Potentaten des We-
relds ; aangefien God feer wonderlijk deffelfs kleyne beginfelen hadde

gefegent , waar door het gekomen was tot die formidable Grootheyt,

dat de Machtigfte Koning van het Chriftenrijk gedwongen was Ne-
derlands Vryheyt te erkennen , en een Vreede te iluyten genoegfaam

na der Staaten welgevallen ; So wierden eenige van de Regenten door

deCe reputatieufe Vreede , als ook de nauwe en goede Alliantie en Cor-
respondentie met de nabuyrige Potentaten , en de jaloufie onder de

Chriften Princen fb verre geperfuadeert , dat fy niet twijffelden , of

fouden niet lichtelijk door eenigen Oorlog of te Water , ofte Lande
aangetaft werden , maar oordeelden , dat de "JRfpubliqttaire Regeeringe

buyten het gefag van een Jllujler Perjoon als Stadhouder, waardoor

defelve Landen altijd by alle Natiën waren gerefpecteert , fbude kon-

nen werden gemaintineert. Waarom (y trachten den opgang van den

Jluyfe van Orange met alle bedenkelijke middelen te fupprimeeren ,

vreefende dat anderfins door deflèlfs al te groote Macht de Souveraini-

teyt der felver Yrye Landen , indien niet t'eenemaal onderdrukt , im-

mers den glants ten meerderen deele benevelt foude werden, en dat

p k
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fy in tijden en wijlen fouden moeten buygen en fuchten onder een

fwaarder jok, als men door fo vinnigen enlangduyrigen Oorlog van

den hals gefmeten hadde.

die de Om die reden heeft meneerft getracht den 'PrincevanOrange te

Machr der ontnemen de Macht en Authoriteyt , die hy tot die tijd toe door en om-

orange trent de Militie hadde gehad, omhemalfo van fijn meefle enfterkite

foree te ontfenuwen , en metter tijd fijne verdere Digniteyten te be-

fnoeyen , en met eenen de Ingefetenen van fo fwaaren onderhout van

Militie te ontheffen , fulx dat ten eerften de Scheepen ten Oorlog ge-

cquipeert , ten meerderen deele zijn verkoft ofte opgeleyt, en een con-

fiderabel getal van Militie afgedankt geworden , waw door de Guarni-

foenen Co ontbloot wierden ? dat Cv nauwelijx befet bleven , 't welk in

't jaar 1650. en daar ontrent fulke groote en gevaarlijke onluften in de

Regeeringe veroorfaakte , dat den Hooggemelden Piïnee , door per-

fuaue van andere , fomenfeyt, geraden vond, eenige Hecrenuytde

vergaaderinge van Holland te faiieeren , (
gelijk ook.de Heeren de Wit

van Dort : De Waal en %uyl van Haarlem : Duyfi van Voorhout

van Delft:: Keyfer van Hoorn: en Stellingwerf van Medenblijkop

hetHuyste Louvefteyn vaft gefet wierden , waar van delelve Heeren

met haare Creaturen den naam van de Louvejleynfchc FaBie hebben

verkreegen) en de Stad ^mflerdam te dwingen , denkende , dat

iwaare nekten gemeenlijk vereyfehen fcherpe remedien , volgens het.

ièggen van Virgilius :

7&S dura & Remi novitas me talia comnti

Moliri*

Dat is

:

De nieuwe Heerfchappye en hardigheyt derfaaken,.

Deed my in tegendeel een hard beleydopmaaken

\

Deorniiften Doch defe Tweefpalt en Onluften wierden naderhand tot een on-
worden ftea- ii- _ , „ iit
boieertdoor aerhng contentement meteen generale Amneftie ten deele geabo-
ceo Amne - leert , en ten deele bveeleyt ter. oorfaake van het ontijdig en klaaglijïc
vie , en de . ... 2

i tt m 1

dood van overlijden van den Hoog gedachten Pnnce op<ien 6. Novemb. 1650.
den Pnus, dewelke na liet een droeve befwangerde Weduwe , die 8. dagen daar-

diecen na verlofte van een jongen Soon Willem de III. jegenwoordig

VerandeiLi- Tf'nce van Oranje , en onfen gewenfehten Stadhouder.

rc en het Defe Dood caufeerde veel droefheyt inde herten der gener ,. die

«Jenvafdes oprechtelijk erkenden de gelukkige welvaart, waarmede defen Staat,,

staats caa- by de Reveerinat uer Stadhouders , boven.andere Natiën hadden ge-
eert. J £> & * D

flo-
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floreert , en dcdc den Heer Stermom , Predicant in 's Gravcnlwge, op

den Predik-ftoel rontuyt feggen , dat dit jaar mede bracht hetbeqin

<van den Val defer Landen , maar verwekte in 't tegendeel grootc

vreugde en blijtfchap in de herten vanveele HollandTche Regenten»

dewelke dorften Teggen , dat nu eerft Hollands Vryheyt gebooren

was , daar men tachtentigh jaaren om geoorloogt hadde , dat Hol-

land mi eerft toom-vry was geworden , dat men nu verloft was van de

flavernije der Prtncen van Orange , die te groot wierden in den Lande,

en van tijd tot tijd gedongen hadden na de Sonverainiteyt , waardoor

de Algemcene Vryheyt gevaar liep by hun verkracht te fuÜen werden,

en gaf fuiken wonderlijken Veranderinge in de Regeeringe , dat de ge-

TuTpefteerde Heeren tegens voorgaande Refolutien wierden in inte-

grum herflelt, en verklaart admi/ribel tot alle ampten en digniteyten,

en dat voorts alles daar heenen wierde gedirigeert, om den Staat voort-

aan Tonder Stadhouder te beftieren; Niet tegenftaande, dat door

veele Leden voorftagen gedaan wierden , van aan den jongen Prince te

offereeren alle de hooge Charges , die fijne Voor-Vaderen hadden be-

kleet , en dat niet lang te vooren , na het overlijden van den hoog ge-

melden Prins Fredenk, Hendrik^ haare ££d:Gr: Mo: hadden moe-
ten bekennen,dat het lichaam van haar Politijk Gebouw niet wel konde

werden geconferveert , Tonder fo een Herotque Opjiender , en dat

geen minder Eer en Glorie , na alle PoUtijk* en Domeftijke Maxi-
men , aan Prins Willem de 1 1. by alle StaatswijTe mochte werden

toegefchreeven , over het conTerveeren, versierenen cultiveeren van

het opgemelde zs£dificie van Staat , als aan die gene , die het Telve

van den grondftcen , tot fijnen hoogden top hadden opgetogen ; Tot
een peremptoir bewijs , dat Telfs de Hooge Machten der Telver Landen

de Stadhouderlijk* Regeeringe toenmaals niet min confiderabel hebben

gehouden in tijde van Vréede , als in den Oorlog , daar haar EEd: Gr:

Mog, fèlfstoe gebruykten de Authorkeyt van den Poëet, Teggende

;

2^on minor efl virtus , ejuam cjuarere parta tueri,

Cafusineflillis , hic erit artis opus.

Dit hebben de Heeren van den Hogen en Provincialen Rade , mitfga-

ders die van de Kamer van Rekjninge in Holland by haar ichrftelyk

advijs in den jaare 1 5 84. genoegTaam gecorroboreert met dtfe woor-
den : Dat anderfms ,

(dat is Tonder een Eminent Hooft) aan den Staat

defer Landen [ouden ombreeken de Fundamenten , daar een goedi Rq»
gtcrtï'ge ofte Politie moet cp geümmert t,ijn.

V z De
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De Nootfaakelijkbsyt van een Stadhouder ofte Itluflcr Hooft is

van fuiken gewicht , dat aan de Decifie van dit Politijk Poincl depen-

deert de "Balance van de (geünieerde 'Provinciën, en vervolgens de

welvaart van den ganfehen Staat. Als.wyna exemplen mogen oordee-

len > fo konnen wy daar van genoegfaam verfeekert zijn , want Bodinus

feyt : Qhtod ji Tlurium Imperia memoria recolamus , inveniemus eos

autcumcivibusinternum , aut cumhofibus externum heliumperpetuo

gejfijfe , & quandoforuerunt Tolyarchit, , non Plurium , fed Sapien-

ttfftmi cujusdam Imperio, nutu & cenftlio, quafiRegia quadam potejla-

tegubernatas & moderatas ftiijfe.

Dat is

:

So wy onfe geheugenis willen recoleeren , wegens de exemplen van de

veelboofdige Regeeringen ,fo[uilen wy bevinden, datdefelve altijd heb-

ben gehad continueele In of Vyt-landfe oorlogen , en of het gebeurd was,

dat defelve in wel(land hebben gefloreert ,fo isfulx gefchiet niet door het

Oppergebiet , Raad en Daad van Veelen , maar alleen van een van At

Verftandigfle , diefe inde Balahce heeft gehouden , en als een Koning

geregeert. .

Dit felve leeren ons de oude rPolyarchien van Romen , jlthenen,

Spanen , Theben , farthago , Corinthus , en veele andere meer , die

alle by de Regeeringe van een 'Ditlator , Prins ofte Koning hebben

welgevaaren, maar fonder defelve zijn vergaan en verdweenen. Waar-
om de befte hedendaegfche Republyken , als die van Venetien, Genua,

Luca en TZagufa tot haaren welftand een Hertog ofte Prins kiefen,

de eene met minder , en de andere met meerder Authoriteyt en Macht,

na de Conftitutie van haare Republyk.

De voornaamfte Reden, warom fonder Stadhouder ofte Illufter Per-

foon de VereenigdeNederlanden feer qualijk konnen beftaan,zijn defe:

i. Om dat de oude Ordre en forme van Nederlands Regeeringe on-

der een Graaf ofte Stadhouder , beftaat inde befte ConTonantie en

Harmonie , zijnde gefundeert op een puyre middelmatigheyt , %etem-

pert uyt alle de dry foorten van Regeeringe , en gectireert van alle fau-

ten en perieulen , die elke foorte van Regeeringe onderworpen is. In

fuiken getemperden Staat reprefenteert den Graaf ofte Stadhouder

de Monarchie , de Staaten , de tsiriflocratie , en de Proetfchap-

pen de Democratie , &c, 't welk hier vooren op het 17. 18. 19. Blad

breeder is verhandelt.

Defe forme van Regeeringe is in Holland en Zeeland ingevoert

met den aanvang van haare alderoudfte Graaflijke Regeeringe , welke

Pro-
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Provinciën daar by voorfpoedig hebben gecontinueert over 800. jaa-

ren > maar fo ras , en fo meenigmaal als men die oude Regeeringe heeft

willen veranderen , wierd den Staat gedreygt met fijne ruïne, om dat

het ftrijdig is met de reden , dewelke vereylTchen , dat men die Forme

van Regeeringe moet aanhouden , waar door de landen zijn machtig en

redoutabel geworden, en altijd in Ruft en Vrede bewaart, naar ons

Saluftius leert , feggende : Imperium facileiisdem artibus retinetur,

autbus i itio parfum ejt,

1. So word de Majefleyt beter geprefenteert door het refpecl: van Tweed*

een deftig Hooft en de fplendeur van een gerenommeerden Stadhou-

der, als door verfcheyde Hoofden,die gelijke macht hebben. Gelyk fulx

Cicero al in ftjn tijd geleert heeft , feggende : Trinceps faciemfecum

attulerat , authontatem Reipublic£ , 'met welke woorden hy te kennen

gaf, dat het aengeficht van den Prins is de Authoriteyt van den Staat.

De exemplen van TbeJfaUen, Mitylenen, Lacedemonien en %omen vvij-

fen ons^ian, wat een groot refpecl: en reverentie de Authoriteyt van een

eminente Perfonagie heeft, verwekt in de gemoederen van der felver

Reeenten en Ingefetenen. Als tAppim Claudius Burgermeefier tot

Romen het tumultueerende gepeupel niet konde ftillen , fo feyde hy :

Jcl^fienuwel , dat de Burger-Adeefieren alleen konnen dr
ey
gen , maar

niet effeftivelijk^. gebieden j komt laat ons een Stadhouder kiefen ,van

wien -een appel valt» En Livitts feyt van de Romeynen , als fy bele-

gert waren: Tantus r
Diftatoris terror fait , m-hoftes eo creato flatim

a meelbus dtfcejfennt : Dat het verkiefen van een Stadhouder fuik een

fchnk onder de Vyanden maakte , dat fy terftond de belegering op-

braken,

Maar hoe ter contrarie , by manquement van een Muffer Terfoon >

de Regenten en Regeeringe van dit Nederland eenige jaaren herwaerts

ooentlijk op alle wegen en ftraaten , met difconrfen en fchriften , (on-.

der de minfte fchroom , fchandelijk zijn gevilipendeert en befpos , kan

niemand ignoreeren , die maar eenige geheugenilTe heeft.

j. Om dat het grootfte quaat, dat de Veel-H00 fdige Regeeringen Derde Ree-

fchier eygen is , en veelmaals veroorfaakt heeft der felver totale ruïne, "^

beftaat in geduyrige Tweedracht en Factien onder de Regenten y als

ook in twili en tumult der Onderdaarien ; So kan fuiken Staat niet be-

ter behouden blijven, als dooreen derde, neutraleen bequarae Per-

foon , zijnde een Eminent Hooft , die de verfchillen gevoegelijk kan

byleggen en affopieeren. So feyt Tacitm : Discordantis
PaTRIjE NON ALIUD REMEDIUM ESSE, QJ1AM SI

P 5 AR
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ab UNO regatur. Dat is : 'Daar en is geen middel , waar door

het oneenige Vaderland meer kan behouden bleven , als. dat het van Een

worde geregeert. Justin us verhaalt, als het Oractd van die van

Phrygien gevraagt wierde , hoe haare Landscjuaalen fouden konnen

.genefen werden, dat het antwoorde, Rege aut 'Principe difcordiis

opus ejfe , dat fy om het vier van tweedracht te bluffen , een Koning

<ofte Prince nodig hadden. Virgilitis getuygt dit met dit fijn vers

:

Turn pietate gravem ac meritis [i forte virttm quem

Confpexerefdent -, arreblisque auribus aflant.

Dat is-.

Op hetjïcn van de Vorjl , wiens tegenwoordig weefen

Het Volk^ont[et , werdtwift en tmdracht haaft genefen.

Want hoe meer abfoluyt regeeren , hoe grooter het pericul van onee-

nigheyt is , fpruytende uyt DilTentie , Emulatie , en Factie , als mede
uyt diverfe Intereffen , oogemerken en andere infichten , die fodani-

gen Staat doorgaans volgen , gelijk de khaduwe het lichaam. Veele

exemplen leeren ons, dat de Beroerten en Factien in de Republijken

eens begonnen zijnde, niet weg te nemen zijn, als met de ondergang en

geheele omkeeringe der Regeeringe , met grouwelijke bloet-baden en

verfchrikkelijke moord-tonneelen. Hoe fchrikkelijk heeft men ge-

moort in alle die fchoone Griekfe Republijken , welkers gelijk-mach-

tige Regenten , door haar onderlinge verdeeltheeden , defelve fo lang

hebben gefchut , tot dat fy eyndelijk noch alle hebben moeten buygen

onder de Banieren van Philippus en Alexander de (jroote. Enwien
kanfonderontroeringeaanfien, door al watgrouwelen 1{omen heeft

moeten worftelen , al eer Cafar een eynde maakte van al het woeden

der Veel-Hoofdige dwingelandye , en den grondfteen Ieyde van een

vreedfame Regeeringe, die de Wereld geadmireert heeft onder fijn

Succeifeur Angaflus. So hebben de yfjfyriers , Perfen en Meden
haare Monarchie» door Eendracht opgerecht , en eenige Eeuwen

doen fubfiftecren , en daar na door Tweedracht doen nedervallen.

DeHeeren Staaten van Holland -en Weft-Vriefland hebben felv<

eertijds dit poinór, van fuiken grooten nootfaakelijkheyt geoordeeld dat

fy in verfcheyde Delïberatien en Refolutien hebben gepofeert , 4<h

[onder een Eminent Hooft de Provinciën met malkanderen , en de Pro-

vinciën in haarfelven niet[ouden kpnnen bejiaan. De Ervarentheyt
:

zijnde de befte Meeftrelfe , en tweeden trap der wijsheyt, confirmeer:

on:
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ons het felve door de exemplen van de Faftien van Lycejler , Tioorda»

y Ba: nevelt, en de eerfte Louvenfteynfche Heeren , hoe die, door het

ij wijs beftier der Doorluchtige 'Prmcen van Orange H. L. M, fèer

J voorfichtig^ zijn geappaifeert ^ Sulx dat men met recht in Nederland

J,,, mag feggen ,. gelijk men tot 'Komen dede ten tijde van de verhoogin-

m ge van Augujtus : Vt hand dubie nunquam coire aut confentire po(iet

Batavarum gens , nifi umus Tr&jidis nutu , quafi anima & ments

rcgatur

4. Als verfcheyde Provinciën , Leeden en Steeden t'famen met en de v ienir
even groote Authoriteyt en Macht regeeren , fo is vaft en feker , dat Reeden,

door de Verdeeltheden , Ambitie en veeltijds Corruptie, die onder

de verfcheydenheyt der humeuren komt te latiteeren , der felver Deli-

beratien langfaam , en de Refolutien veel Difpuyts onderworpen zijn,

de Secretefien lichtelijk werden geopenbaart , de Executie van Defley-

nen , en Expeditie van Staats-faaken getraineert en geprotraheert , ja

j ook wel geheel belet werden , gelijk fulx menigmaalen de ervarentheyt
: in Nederlands Regeeringe buyten Stadhouder heeft getoont, dat haa-

ire Partyen al hadden gerefolveertr, eerde Staaten eens begondentc

n delibereeren ; En fo ras van dtfelve Staaten yets was gerefolveert y

dat de Partyen het gewaar wcrdende , de Expeditie, en Executie daar

van prevenieerden , ofanderfints traverfeerden. Dit kan niet gevoege-

üjker als door een lllufler Hooft werden verbetert , dewelke als Stad-

houder of Gouverneur hem vertoone in haare plaats -, en aan dewelke

! fy Macht , Authoriteyt en Bevel geven , haren Staat als Gouverneur,

fcapiteyn en Admiraal Generaal te reprefenteeren en voor te itaan; den'

T.\ Staat fo in Balance te houden, dat de eene Bondgenoot over de andre

: niet predomineere ; te bevorderen en tebewaaren de Preeminentie r

1

|
Gerechtigheyt, Privilegiën en Welvaren van den Lande, Leden, Ste-

,
den, en Ingefetenen van dien ;; defclve te conferveeren voor alle Over-

: feft , Foulen , Afbreuk en Schaade ; in de Steeden en Sterkten goede

(
|
Öpficht , Ordre en Wachten te doen houden , fo te Water als te Lan-

% de, en diergelijke andere Dienften meer , die veel becpamer door een
1

lHufterTerfoon gemachtigt met de L aft en Authoriteyt van de Hoo-
ge Overigheyt , alsdoor Verfcheyde Perfbonen bedient en uytgevoert

j

konnen werden. Gelijk Tacttus feyt: Rexmaximas gerinon pojfe,

' mfi km' Imperium detur , en een ander feyt : Segmus expediunt com-

1 mi(fa negotia plures. Want gelijk een Schip door eenen Stuyrman , alfo
1 moet een lichaam van Regeringe door een Gemoet en Sin beftiert wer-

den,. Om dat de Romeynen te lang delibereerden, verlooren fyde

Stad-
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Stad Sagmittts ^quiatarda funt > qu&i*commnii e.xpofiulantur. Ro-
ninglijk is het , met een Promptitu.de en .Vaardigheyt yets uyt te voeren

feyt Taciius :fiatim txe^m Reoinm videtur.

Niet tegenftaande alle dek gefonde redenen , nootfaakelijkheden en

lange experientien , fo hebben veele Regenten van de meeix Provin-

ciën een doodelijken haat opgevat tegens 't Huys van Orange , die ge-

fprooten was uyt het lect 't gene die Partije fich oordeelde aangedaan te

zijn in het onderdrukken van de genaamde Louvejieyrifcfte Fablte* Om
welken hoon te wreeken , heeft men dien jong-gebooren Pnrxe niet

alleen van het Stadhouderfcbap gefecludeert,maar ook het felve Huys,

fo in Perfoon, Naam, als Goederen gelijk in 't Tweede Deel aangewe-

fen wort , verkleint met fuiken fucces , dat het gebracht wierd in allen

fchijn, om in eeuwigheyt niet weder het Hooft op te fteeken; en voorts

getracht alle nodige ordres te ftellen , dat de RepublicjHaire Rtgeer'mge

in een gerufte Vreede en Eendracht , en de ïngefetene in hunne Nego-
tie en Welvaart fouden werden geconferveert. Sed Diis alxter vi[umy

de Goddelijke fchikkingen reguleeren haar niet altijd na menfehelyke

voorflagen en gedachten ; Want nauwlijx hadde men de lucht van die

SoeteenVrye Regecringe in de neusgaaten, waar door de Nakome-
lingen hoopten te-rufte te gaan op dat fachte bedde, dat haareVoor-Ou-

deren voor haar fcheenen bereyt en opgefchut te hebben , fo zijn haar

van tijd tot tijd veele dreygende en landbederflijke onheylen overgeko-

men. Als vooreerft Proteftor Cram\velt die 't Welvaren en de Scheeps-

vaart van Holland en Zeeland aanfïende met een boos en nydig oog,

genoegfaam fbndcr reden , verwekt heeft dien kolielijken en fchadelij-

ken Oorlog , in dewelke Nederland ingewikkelt wierde t'eenemaal te-

gens fijn Interefi , om dat het de voorin-geroerde 'Oorlogs-laften

niet konde verminderen , maar dit mofte continueeren en ook befwaa-

ren. Nederland te defertijd door de voorfz. fchaadelijke Faclie ver-

deelt , en door gebrek van bequame Scheepen en Canon machteloos

gemaakt zynde , heeft defen Oorlog flappelijk begonnen , en ongeluk-

kig volvoert , waar door het behalven ontrent acht hondert Koopvaar-

dy-fcheepen quam te verliefen een gedeelte van de Reputatie,die het fo

waardiglijk verkregen hadde ; werdende de Staaten door [romwel ,

die fijn voornaamfte Interefi oordeelde te beftaan in de onderdrukkinge

en uytroeyingevanhet Huys van Stuart, geweldelijk, fo niet vrywil-

.

lig , afgedrongen een belofte , van noyt den Jongen Vrïnce vanOrangt
te avanceeren tot eenige van de Illuftre en Eminente Charges , tot de-

welke fijneVoor-Ouders door haare meriten waren gevordert geweeft,

Nader-
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Naderhand hebben de Franfche , jaloers zijnde over den Florifanten door de

Koophandel en Zeevaart, die de Ingefetene van Nederland op alle
Franfc R3-

euartieren des werelds dreven , door raad en aanleydinge van Cardinal

Mafarin , op de Middelandfe Zee en elders , met fchepen , die fy

in 't Vereende Nederland gekort hadden , fodanig beginnen te rooven,

dat de koopluyden alleen van Amflerdam, door publijk bevel, haare

fchaade aanwefen verre over de honden Tonnen Goms. Maar allo

eenige voornaamfte van dat Rijk in defe Piraterjen participeerden,

konden de Staaten door haare Ambafradeurs in Frankrijk, geene fatis-

factie op de geledene fchaade , noch ordre in het toekomende krygen,

totdat den Vice-Admirael de Ruyter twee van defelve Zee-rovers

hadde genomen. En hoewel dit de Franfche fo verbitterde , dat fy ter-

ftond ordre gaven, om aan te flaan alle Nederlandfche Scheepenen

Effecten fonder eenige preallable Klachten , Waarfchouwingen ofte

Reedenen, en van die onredelijke actiën niet wilden defiifeeren , voor

en aleer de Staattn van Holland op den 26. April 1657. by ^ormc

van Retorjïe in arreft hadden doen nemen alle Franfche Scheepen en

Effecten, en voor dat de Staten generaal op den 11. Mey daaraan

volgende by haar Placcaat ftrik hadden verboden , van uyt eenige Pro -

vincien, Steden ofte Havenen van Frankrijk^ eenig Gewas ofte Manu-
facturen in haare landen te brengen ; So lieten fy nochtans de laak daar

op fo foetjes glijen , dat fy tot wegneminge van de differenten met den

Staaten een Tractaat flooten,waar van de Koning tot groote prejuditie

van den Nederlanders de ratificatie fo lang traineerde , dat de Staaten

(jeneraal andermaal genootfiakt wierden haar nadeel te prevenieeren

meteen Vlacaat in dato den 8. Attgufti deflelven jaars, waarbyfy

verboden alle Vaart en Negotie op Frankrijke Dit bracht fo veel te

wegen, dat de Koning fijne rigoureufe Ordonnantien en Edicten tegens

Ie Ingefetene van de Vereemgde Provinciën weder introk , en met de

Staaten by nader Tractaat renoveerde de Vryheden en Privilegiën , die

weder-zijds Onderdanen egalijk en reciproquelijk fouden hebben te ge-

nieten in de landen fo van Vrankrijk^ als de Nederlanden.

Daarna wierden de Staaten van de Nederlandfche Provinciën ge- endoor den

nootfaakt , uyt krachte van mutuele Tractaten , en om haar byfonder DenenLT-

Interefl den Koning van Denemarken met Scheeps-vlooten en land- Re«

militie , tot haar groote koften , en feer gevaarlijk engagement , te afH-

fteeren , tegens de victorieufe wapenen en groote progreffen des Ko-
rtings van Srveden *, buyten het welke die twee Koninkryken fouden zijn

gebracht onder eene Kroon. Maar na dat Coppen haven tegens de flor-

et men
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men der Sweden wel was gedefendeert , de Sweetfe Vloot door de

Nederlandfe geflagen > en het Eylant Fttnen gerecupereert , fo be-

vorderden de Staaten daar op een Vreede , ( alfo fy beducht waren , dat

frankrijk. en Engeland fich met Sweden mochten engageeren , )

doch met weynig contentement van den Koning van Denemarken >

die de Staaten belchuldigde van wandevoir, als offy niet vigilantge^

noeggeweeft waren, om hem te fecondeeren in fijne uyterfte ex~

tremiteyt , en nu hy kans fag tot revenge op de Sweeden , dat fy

den Oorlog eyndigden , en hem daar door conftringeerden tot

een accoord.

Gelijk HannibalyPhilopcemenes en Scipiv Africanus , die inhaaren,

tijd waren de dry grootfte Krygs-Overften , en Dwinglanden , die de

heele wereld deden beven , in een en 't felve jaar haar leven verlooren,

Voome- alfo zijn ontrent defen tijd mede binnen een jaar overleden de dry fne-

Koning™* digfte Politijken , en grootfte Mannen van Fortuyn , als Koning Ca-
.5 weder, rolus Cjuftavus in Sweden , TroteBor Cromwel in Engeland , en Cardi-

u°üLi]n, naai Mafarin in frankrijk.* welke dry, fo eenige willen , gerefolveerfi

die aiie bin- waren met gemeend de macht het Vereenigde Nederland te fubjugee-

öerven.' ren , en te verdelgen , indien fy niet door Gods byfondere fchikkinge

daar van door een voorbarigen dood waren verfteeken geworden.
verande- Door dit affterven van Cromwel hebben de faaken in Engeland een

geland door geheel anderen keer beginnen te nemen , want , hoewel Q'omwel den
'taftterv^a gantfchen tijd fijnes levens de Fortuyn fcheen tot fijne Devotie gehad

wei. te hebben, hebbende Vrar.krijk gelukkig geaftronteert door het nemen

van een geheele Vloot ; Spanjen gedwongen tot een Vreede, genoeg-

faam na fijn welgevallen ; En het Vereenigde Nederland gefurpreneert,

en in weynig tijds gebracht in dimmer poftuyr, als Spanjen gedaan

hadde in veele jaaren ; So bevond Richard fijn Outfte Soon , die na

fijn Vaders dood , mede voor Proteüor erkent wierde , fijne fchoude-

ren tefvvak , om fofwaren pak te dragen , en te modereeren een volk,

dat fbvol onluft , en info veelSeclen verdeelt is. Waar op naderhand

Konmg gerefolveert wierde den wettigen Koning [arel de 1 1. tot de Kroon te

word^ede^ b*roePen>en in alle digniteyten van iijne Voorvaderen te herftellen, die

kerfteit, toenmaals uyt het Rijk , en van de Kroon fijnes Vaders verftooten zijn-

aan wende de, eenige jarenin ballingfchap hadde moeten fwerven. Hieropfchep-

Faveur
n

en
le

ten ^c feree'^gde Nederlanden grcote hoope, om een nieuwe en

vriendfchap nauwe Alliantie , met de Kroon van Engeland , haare oude en nabuy-
e Sli fcn

rige Bond-genoten te konnen maken, tot welken eynde haar de Heeren
Staaten voorechtelijk fchikten na den tijd , en verfochten fijne Maje-

fteyt
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fteyt door verfcheyde aanfienlijke Deputatien feer ernftelijk , dat hy

fijne reys geliefde door Holland te nemen, en aldaar ontfangenhet

onthaal , dat men aan fijne Koninklijke Waardigheyt en Geboorte

fchuldig was. Hier toe hadden alleen de Staaten van Holland, behal- met e.vcesfi.

ven die van de Generaliteyt , tot de extraordinaire defroyementen vekoften
»

geordonneert een fomme van (es tonnen gouts , die noch veel te kort

quam. Koning Carel hier op met fijne twee broederen Holland pi-
kerende, heeft aldaar ontfangen fodanige teekenen van Vriendfchap en

Aflê&ie , dat hy ftaande op fijn vertrek naar Engeland, en fijn affcheyt

nemende in de Vergaderinge van de Ed: Cfroot Aio: Heeren Staaten 't weikhy

van Hollanden Wefi-Vriefiand mofte bekennen , dat hy niet geloof- SaJk-woor-
den f meertecrderheyt en Affectie te[uilen refcontreeren in de harten van den a-kent,

fijnegeboorne Onderdanen , alshy befpeurt haddein de gemoederen der

Ingefetenen van Nederland ; T>atfijn voorfz,.Herflellinge , en defefijne
veederom-reyfe nafijn Rijk^foude ftrekjzenten beften van de Fereenig-

de Republijk^, en dat hy jaloers foude z,ijn ,- indien eenig Vorfi met
denfelven Staat leefde in een nauwer (forrefpondentie en Alliantie,

Voorts fcheyde hy met proteftatie en betuyginge : T)at de Staaten

verfeekert mochten z.ijn van de (lantvafitgheyt van fijne Vriendfchap y

en dat hy het Intereft van haare Onderdaanen fiofeerfoude behertigen,

als fijn eygen.

Maar nauwelijx was hy gefeten op den ftoel fijner Voor-Vaderen, of maar in der

de voorfz. weldaden en bewijfen van overtollige beleeftheden , als ook toom."
deiterative beloften zyn foodanig vergeeten , dat Nederland kort daar

na door een Oorlog aangetaft wierde , die deffelfs ondergang dreygde.

Uyt alle defe pafiagies blykt genoegfaem , en ymand , die fiende niet e^^ van dc
wil blint zijn , moet bekennen, hoe dat het Vereenigde Nederland, Stadhouder-

geduyrende de loffelijke Regeeringe der Stadhouderen in profperiteyt rjnge,

egCC'

en welvaart heeft toegenomen , en by een tachentig-jaarigen Oorlog,
regens den Machtigften-Koning van 't Chriflenrijk , met kleyneen ge-
ringe begintfelen is geworden een van de machtiglte en confiderabelfte

Staaten van Europa , welkers vriendfehap elk een ambieert ; als ook,
hoe defelve landen altijtzijn geregeert geworden in volkomene Een-
dracht en ruft; en fo eenige onluften in de Regeeringe quamen te ryfen,

hoe voorfichtig dat die altijd zijn geamputeeit door der Stadhouderen

goede en wyfe dire&ie. Ter contrarie is daar uyt mede kennelijk ge- en vm de
noeg , hoe den Nederlandfen Staat, tegens de opinie en imaginair con- S}™^ ge«fy-

cept der Staatsgewijfe
r
Regeerin<re , na de dood van 'Prins Willem de ge.

eseain

IL H.L t Mt en het fccludecren van defen jegenwoordigen Trince

Q^a van
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van Orange van het Stadhouderfchap, Co door buytenlandfche mach-

ten is bevochten , als ook door binnenlandfche Fatlien en Dijfentien

vervvert en gcflinger? geworden , dat de Republycpaire Regeeringe

met groot pericul van den geheelen Staat fluc~t.ueerde,en de Negotie en

Welvaart der Ingefetenen verdween.

Maar hoe de ruïneufe FaBien den Vereenigden Staat noch hebben

geftelt in d'uyterfte en delperaatfte exfremiteyt, en buyten allen twijftel

denfelven het onïijdelijk jok der Franfchen noch fouden onderworpen

hebbenj ten zy die door Gods byfbndere befchikkinge, en door het ver-

kiefen van een Stadhouder daar van was bevryt , en tot de oude getem-

perde Forme van Regeeringe herftelt geworden , fullen de twee vol-

gengende Deelen naaktelijk vertoonen.

Wat aangaat het tweede poinB: van Intereft der Vereenigde Provin-

ciën , namentlijk den Koophandel en Scheepsvaart ; 10 is remarquabcl,

dat onder de Vier Deelen des Werelds Europa , en in het felve Eu-
ropa de Vereenigde Nederlanden , door den Ocean, binnen Zeen en

en Meeren , Revieren en mindere Wateren , het meefte bevochtigt

werden ; waar door ook geene menfchen waterachtiger en phlegmati-r

ker zijn van humeuren , als de Europe'érs , en onder die de Nederlan-

ders. En gelijk het water in geduyrige Ebbe en Vloet heen en weer

rolt, alfo inclineert de beweegelijke natuyr der Europeérs , en. voor-

namentlijk die van de Nederlanders meeïl tot het reyfen en vojagee-

ren , om met haare Vlooten den geheelen Cjlobum rondom te zeylen»

en in alle geweilendes Werelds haar een nieuw Vaderland op te foe-

ken , gelijk de meenigvuldige Journalen en Vojagien fulx genoeg be-

tuygen, datiy door de heele wereld verfpreyt zijnde, overal haare

Colonien hebben, en aldaar haare fpraaken zeeden niet , of weynig,

veranderen.

Dit alles fchijnt fijnen oorfpronk te hebben uyt het Teftament van

den Patriarch Noach, dewelke de wereld onder fijn dry Soonen Co ver-

deelt hebbende, dat Sem Afia, Cham Africa en faphet Europa fouden

voor haar Errportie befitten , faphet noch byfonderlijk gezegent heeft,

feggende : God breyde faphet uyt, en hy woone in Sems tenten, en Cham
zjy hun een k^iecht ; Gelijk wy nu ook ficn , hoe de Europe'érs , infon-

derheyt de Nederlanders in Ooft-Indien , 't welk een gedeelte is van

si(ia , in meenigte refideercn , en veele plaatfen befitten ; En hoe de

yjfricanen die van Europa altijd voor ftaven hebben gedient , en

nu door niemand meer met fcheepen werden afgehaalt en verkoft , als

door de Wtft-Indifche Compagnie in Nederland , zijnde haare fwarte

nacht-
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nacht-couleur als een teken van haare onwaardigbeyt en dicnftbaarheyt;

En offulx fijnen oorfpronk heeft uyt een byfondere Goddclyke Male-

dictie , ofuyt de conftitutie haarer lichamen en climaat , of uyt eenige

andere oorfaaken , is onder den Philofophen noch niet haften difpuvt.

Den Handel op Ooft-Indien , hoe gefegent en confiderabel die is, ooft-indi-

kan men afnemen , als men eens overweegt , hoe alle Landen en Stee- hoe gefegem

den , die dien handel hebben gecultiveert en onderhouden gehad , alle die is se-

de overige in welvaart en fleur hebben overtroffen , dat fy daar door

zijn gebracht tot groote Macht en Rijkdom. Als de Koning Salomon by den Ko
van God, nevens de wijsheyt ook bekomen hadde de beloften van fui-

ken Rijkdom en Eer , dat fijnes gelijken niemand onder de Koninaen

al fijn dagen zijn fouden, fonamhv, door de wijsheyt van God hem
ingegeven , de occafie waar , om geheele Vlooten te fenden van Ez^eon

Cjeber na Ophir , (zijnde , volgens gemeen gevoelen , een Eyland in

Ooft-ïndien, dat van Jofephns genoemt werd A-urea Cherfoneftfs>

doch van Varrerius een Portugies in fijn Commentario van Ophir

bewefcn word geweeü: te zijn het Koningrijk Tega , zijnde niet verre-

gelegen van Cherfonefus , Mdacca en Sumatra : ) van waar die

haalden Gout , Eedel-gefteenten , Specerijen en koftclijk Hout in fui-

ken overvloet, dat hy daardoor wierde de rijkfte Koning op Aarden.

Door denfelven Handel en Scheeps-vaart zijn boven alle andere Stee-

den verheerlijkt en verrijkt geworden Tirus en Zidon, celijk fulx «wTiiurea
_ ,. , t-

D
j -, !i Sr 1 Zidon, tot

getuygt Ez.echiel. 17. hit daarna Gartbago gebracht tot die macht, tatthago,

dat het de Wereld-dwingende Monarchie dar Romejr.en niet alleen

tarte , maar Romen felfs dorft benauwen.

Ten tijde van rPtolom£»s Euergetes Koninrr over E-zyptcn , die in inEgypten

Cj rand Cair , (alias Memphis ) refideerde , hebben fijne Opfichters

langs de ftrand der ^rabifche Golf ontdekt een Schip , binnen het

welke fy een halfdooden menfeh vonden, onder verfcheyde lijken ; De
halfdoode door fpijs te mets verquikt zijnde , wift geen aanwyfinqe te

doen. vanwaar en Waar natoe ftreek fette. Dcfe Vreemdeling wierd

aan Euergetes gefonden , dewelke groote en byfondre vlyt aanwen-

de, om hem te laten Ieerende Griek,fche Taal, dewelke hy eeni-

ger maten geieert hebbende , wiftte beduyden, dat hy een Indiaan,

en door florm in de Jlrablfehe Golf ingedreven was , na dat hy op .

die tocht , door ongemak en honger , al fijne medcgefellcn verlooren

hadde, hy beloofde voorts, den weg naar 'Indien te willen wijfen,

waar op Euergetes een Vloot toeruft met heerlijke gefchetiüen , waar
voor die weder te rug bracht Koftelijke Drogcrven en Geftecnten.

Oj Na

tot Csiro,
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Na fijn dood continueerde fijn Vrouw (fleopatra en volgende Ko-

ningen den felven handel , waar door die Stad Cairo is geworden (na

veeier meeninge ) de grootfte en volkrijkfte van de gantfche Wereld

;

Want fo deffelfs Befchryvers vernaaien, isfy verdeelt in 18. duyfent

flraaten , en ten tijde van Afan 3ajfa waarender wel 7. millioenen

menfchen , en onder die wel 600. duyfent fooden. Inde jaaren van

1 580. en 1 5 81. fouden daar in 7. maanden tijds , door de Peft , ge-

ftjirven zijn over de 500. duyƒ'ent menfchen»

totvene- Naderhand hebben de Venetianen , de eerfte onder de Europeèrs^
tien, gehandelt op Ooft- Indien , varende van Venetien op Alexandria 'm

Egypten , van waar fy te lande reyfden na de Arabifche Golf , tot dat

eyndelijk den Egyptifchen Sultan dien weg , door ftroperyen bekom-

merde , waar door fy naderhand haare reys moften nemen over An-
tiochien 3 Aleppo , Babyion 'Balfarum tot Ormus , een Eyland in de

fPerfaanfcbe Zee , ofook wel over (fonjlantinopolen door Natoliën

in Perfien , waar henen de Indianen haare koftelijkheden brachten,

die van de Venetianen gekoft, oftegens andere waren geruylt wier-

den. Met dcfe Retouren (om dat geen andere Natie van Europa op
diegeweftennegotieerde,) voorfag Venetien eenig en alleen genoeg-

faam geheel Europa met fuiken Monopolie en Winft , dat die Stad

daar door fijnen Staat heeft beveftigt , en fijne groote Macht en Rijk-

en in ïoita- dom verworven , waar van fy noch gaudeert. Maar omdat dereyfen

en vrachten , die fy feer verre te lande deden met de Carvaanen , uy-

termaten koftbaar en moeyelijk waren , en dat de Portugiefen , onder

de Regeeringe van haaren Koning Emanuel de I. door Vajcus Cjama

Ooft-Indien te water ontdekt hebbende , vijf jaaren te vooren , eer dat

Colombus America vond , van daar met Scheepen en Vlooten , als ook

met mindere koffen , groote quantiteyt van de Indiaanfche koftelijke

waren weder herwaarts brachten,en die aan alle Chriflen-Natien beter

koop uytventen , als de Venetianen konden doen , fo heeft Portugal

daar door dien profijtablen en heerlijken Handel den Venetianen ont-

trokken , en privativelijk aan fich gebracht , waar door het met onge-

IoofFelijke fchatten verrijkt , en tot groot vermogen is gekomen,
word by de Maar Thilippus de II. Koningvan Spanjen, nadathy in denjaa-

der^mede re i^So. door Duc d'Alba geheel Portugal met deffelfs onderhoo-
gefocht, uyt rige Landfchappen geconquefteert hadde, alfb defelve, ten i. den

ken, Nederlanders , doen ter tijd fijne Vyanden , met Placcaten feer ftren-

gelijkverlipdcn hadde alle Negotie en Vaart op Spanjèn , waarvan
daan fy alle de Indiaanfche en Uvtlandfche Waaien moftcn afhalen.

2. Om
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2. Om dat de Spaanfche Koopluyden voor die Waaren eyfchten feer

hogen en onbehoorlijken prijs , ter oorfake , dat fy voor defdve , aarr

haaren Koning feer fvvaare tollen gedwongen waren te betaalen , fo

datter byna alleen in Spanjen een Voorkoop was van de Rijkdom-

men van degeheele wereld, door welke fy de reft van de wereld on-

der het jok van haare Heerfchappye fochten te brengen ; So relblveer-

de het Vereenigdel^ederland, (dat van fijn kleyne beginfelen tegens met groot

alle fwarigheden , feer wonderlijk begon optewaflen , en al worftelen- Coiirag^

de , en geen gevaar ontfiende , meer en meer tot hoogheyt begon op te

fteygeren) en nam de couragie in het midden van fijn bloedige Oorlo-

gen, fijne Vyanden te vervolgen, felfs.terplaatfedaaronfe Antipodes

en Antotci woonen , en tegens alle periculen van Zee , Storm en On-
weer , Klippen en Vyanden eenige fcheepen te fenden naar Ooft-In-

dien, om profijt te doen tot nadeel van Spanjen en Portugalt Vaa
denjaare 1595. tot 1601. hadden eenige Nederlandfche Koopluy-

den onder haar verfcheyde Compagnien opgericht , om te negotieeren.

op die plaatfenin Oojl-Indien , dewelke onder de Spanjaarden ofPor-

tngiefèn niet behoorden ; Maaralfb defè Koopluyden haare aan te ne-

mene voyagien met malkandren niet communiceerden , waar door ge-

beurde , dat fomtijds meer fcheepen als een , ontrent defelvc; tijd , en

met eenderhande waren geladen zijnde , arriveerden in een en de fel-

ve Haven , als ook , om dat fy haare fcheepen en macht niet te famen

voegden, fo waren fy dikmaals hare Vyanden tot een proy , waardoor

de Compagnons veeltijds , in plaats van winft , verlies hadden. Om
alledefe inconvenienten voor te komen, is met Otlroyvande Staa- die eene

.

ten Generaal der Vereenigde Nederlanden in het jaar 1602. opgericht op^ec'hte™

fekere Compagnie , dewelke wierde geprivilegieert , om voor feekere

jaaren , op Oojt-Indien alleen te mogen fcheepen. Hier brachten de

Particuliere by malkanderen een fomme van 66. tonnen gouts voor

een Capitaal , waar mede de Bewinthebberen toeruften verfcheyde

Scheepen en Vlooten , die haar in de tijd van 6. jaaren , boven aftrek dewelke de

van alle exceflive Koften en Uytdeelingen aan de Participanten , haar
^"effen*

6

voornoemde fcapitaal vermeerdert hebben tot over 300. tonnen hadde.

gouts, en in Indien fo veele voornaame Havens en Landftreeken ge-

conquelteert , dat men aldaar een 'JBatavifche Republïjk^ heeft opge-

recht , en voorts in die winiten en conqueiten tot noch toe fo won-
derbaarlijk en gelukkig gecentinueert , als ofdie Compagnie^e For-
tftyn konde dwingen.

De Wejl-Itjdifc.'jc Compagnie in T^edcrland, die met 80. tonnen De Wéö-in-

°"OUtS difcheCom*
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pagniehad- gouts aan Capitaal haar begin maakte, is noch gelukkiger inhaaren
deil

>
e
4
ee
b
en aanvang, doch rampfaliger in haaren voortgang geweeft, als de Ooft-

gin , maar Indifche , alfo deficlts Bewinthebbers misbrnykten haar voorfpoedig

S voort- ^och wankèlbaar Fortnp , terwijl (y te liberaal uytdceHen aan de

gang. Participanten , Tonder dat fy maakten een vatten Fotis , om de uytne-

mende koftcn des Oorlogs tegens Spanjen te fnpporteeren , en om dat

fy meer fagen op de Conqueften , als op de Negotie , en voerden meer

Oorlog , als fy negotieerden.

Defe 2. Defe twee Compagnien ( infonderheyt de Ooft-Indifche ) zijn als

gmenzün twee Colomnen,die de welvaart en Negotie van de Nederlandfche Re-
twee Pilaren publijk onderftutten. Wantom dat veele nodige Indifche Waren en

gotie. Specerycn daar door genoegfaam alleen aan Nederland vaft zijn
?
fo is de

Generale Negotie daar door aan 't felve Nederland gekoppelt.

Bcquaam- Tot de verdere Vaart en Handel op alle andere bekende Geweften

Nederland ^es Werelds, is Nederland en defïelfs Inwoonders fo becjuaam, dat, in-

tot de Nego- dien de Negotie by de Hooge Overigheyt wel worde gemaintineert en
tie' gebeneficeert , en het vry Gebruyk van de Zee , dat elk een , volgens

het Natuyrlijk Recht , toekomt , van niemand worde gevioleert , maar

aan yder open gelaten, geen Natie lichtelijk de Negotie en Scheeps-

vaart uyt Nederland fal diverteeren, en na hem trekken. Want het

heeft een gewenfte fituatie aan de Zee , byna in het midden van Euro~

-pa , feer bequaam tot de Over-Zeefche Negotie , en is inwendig, door

de Zee , Revieren en andere Wateren fo accommodabcl , dat naar alle

kanten de waaren met weynig koften te water konnen verfonden wer-

Bequaam- den. Deffelfs K-ooplujden , die feer menigvuldig zijn in getal , over-

N
y
l d" trerfen alle andere Natiën in liberaal en refoluyt negotieeren , want

ders tot de fy feer licht haare Scheepen en Goederen overal heen refiqueeren -, haa-
Negotie.

re Koopmanfchappen aan andere op credit verkoopen , en met gereet

geld , ja felfs met de penningen een heel faifoen voor afte verfchieten,

de aanftaande gewaden en goederen inkoopen. Hier toe geeft geen

kleyn voordeel , dat de ^Tenv.ingen aldaar tegen vier d'half , ja felfs

wel tegens dry ten hondert in 't jaar , fonder eenig pand , ook aan

Koöpluyden werden te leen gegeven , als ook , dat de Imvoonders feer

moeten vigileeren en oppaifen , om aan de kofl te komen , alfo de

Huysveftinge en Lijftocht feer duyr zijn , en veele Impoilen en Schat-

endebe- tingen moeten betaalt werden. De Schippers en Bootsvolk^ zijn tot

fe^zee^' de Vaart en Villcherye fo handig , en in mondkoft fo menagieus , dat

volks tot de daar «foor wel het derde part aan volk en fpijs werd uytgewonnen , die
'"*

r

andere Natiën meer een delicater vereyfehen.

Door
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Door defe Voordeden , die Nederland boven alle andere Landen

geniet , heeft het , doch voornaamentlijk Holland , na fich getrok-

ken de groote en kleyne Vijfcherye , het maken van alderhande Ma-
nufaftttren , de %eederye en Navigatie , als ook de Negotie op al-

/Je geweften des Werelds , zijnde de Vier Pilaaren , waar mede deffelfè

welvaart word onderfchraagt. So lang Nederland door fijne gelukkige

wapenen de Mogentheyt van Spatijen heeft: vermindert , waar door

die van Vrankrijk. e" Engeland aangroeyden , fo was het elx vriend,

en bleef bevrijt van alle , ten minften uyterlijke jaloufie en nijdigheyt

der omgelegene Nabuyrige Potentaten , maar fo haaft was het door

de Munflerfche Vreede met Spanjen niet bevreedigt , of hem wierd

van yder misgunt ook de minfte Voorfpoet en Welvaart in Negotie,

die elk een , maar infonderheyt Engeland en Frankrijk fochten te

onderkruypen,en fbnder aanfien van reedelijkheyt ofbillijkheyt aan haar

te brengen , waar tegens fich het felve Nederland met alle kracht altijd

heeft aangekant, en hoe het nochindejaaren van 1672. i<>7$. en

1674. befig is geweeft, om met alle vigeur, infonderheyt te water

fijne Vryheyt en Welvaart te defendeeren , kan gekefen werden in de

twee volgende Deelen.

«'at voor-
dcel dat

geeft.

R 't VER*:
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)1\^1» A^ geen van au

'

e hedendaagfche Chriften-Poten--
f

taten is door de Natuyr, Geboorte en Fortuyn-

meer Voordeels mede gedeelt, als aan Louis de

XIV. Koning van Vrankrqk. $n ^avarre , de-

welke iseen Koning van afkomft , die in de jeugdi-

ge jaaren van Achi&es floreert , en beflt de Sterk-

te van Hercules, en de Courage van fuliusC<&*

far-i hy is fneedig van Verftand , prompt van Oordeel, lifïig in fijne

Aanflaagen , geduyrig in actie en befoignes , feer vigilant in het beftier.

van fijn Rijk , hy bedient fich van de Occafie , regeert alleen , en neemt

fijne Pinantien welwaar, fonderdat hy aan fijne voornaamfte Mini-

fters feer groote Authoriteyt defereert , en is van alle verdere qualitey-

ten , die tot een Genereus Prins en Dapper Soldaat vereyfl worden , fo.

voorfien, datter niet ofweynig ichijnt aan te mancjiieeren. Daar en bo-

ven fo heerfcht hy over een leer groot Koninkrijk, dat aan weer-zijden •

befpoeltword van de Zee v en doorfneden is van veele Rivieren , feer

Vruchtbaar van Gewas, vol-gefaayt van Steeden en Dorpen,krielende

van Menfchen, heeft fchrandere Raats-luydèn , geëxperimenteerde

Officieren ,. gedrefTeerde en belliceufe Soldaten, een groote Oor-
loge-Vloot , overvloet van Ammunitie , en Proviant , en dat het mee-
fteis, veele Millioenen aan geld, en nauwe Correfpondentie en Al-

liantie met veele Princen van Europa, In alle fijne deffeynen is hy tot-

noch toe gewceftXeer triumphant , als een tweeden Au<ruftus , 't welk
feker Poëet wat arrogantelijk te kennen geeft met de Infcriptie in

marmor gehouwen voor het Konings-Hofde Louvre , waai voorde-

Koning den Autheur tien duj[ent guldens heeft gefchonken

:

'Par Vrbi domus h&c ; Vrbs orbi -

y
T^eutra Triumphis,

£t Belli& Pacis , par Ludovice , Tuis.

Dat is:

DitHuys wijkt voor geen.Stad t de Stad niet voorde Aarden-
Maar beyde., Lodervijk^, z.ijo vry in minder waarde
v Met u Triunophen vergeleekjn

Die 't hooft in Vreed en Krijg opftèehfn. Dit:
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Dit wierd naderhand docr een ander Poëet niet min aardig geretor- .

cueert in dcfe Vcrfen

:

Par Vati Verfut , ctiiia bis mentituruterque ;

Nam minor Vrbs orbeeft , & minor urbe Domus,

Sic mendax Vates& Verfus : uterque Triumphis

Et belli O' pacispar, Ludovice, tuis*

Dat is:

De Dichter en 't gedichtfeerna malkaar gelï'ken :

Om dat en dees en die tot tweemaal logens fticht ;

Wam kjeynder is de Staddan wereld : ookjnoet wijken

't Huys voor een Stad, Indien de dichter en 't gedicht

"Dus logenachtig valt :foo hebtgy twee gekreegen t

O Lodcwijk. 3 gelijk^uw' Vreed'-en oorlogstegen.

Hier bykomt noch» dat het Vrankrijk, uyt krachte van de Salique die door de

Wet noyt niet mancpeert aan ecnig pretext , om Oorlog te beginnen
aiti|d

U
prc.

Ct

tcgens alle Rijken en Landen , die oyt ofoyt van eenige Franfche Ko- text toe -

ningen zijn beheert geweeft , welker inwoonders de Franfche oordee- heeft,
6

Ien noch haare onderdaanen te zijn , en akijd te blyven , fchoon die van

een ander Potentaat ofMacht by Oorlog zijn overwonnen. En fb fy

die Landen wederom veroveren , feggen fy , dat fy het haare weder in

pofTeffie nemen , dat andere onrechtmatig hebben geufurpeert.

Om alle defc Voordeden word Koning Louis van veele Franfche en wort ge.

t -r» -r-? riit ^ 1
noemt L E

met arrogantie genoemt: Le Petit Die 11, otde kjeyne Godt, petit
of D 1 e u D o n n é , als zijnde in den Hemel verkofen , om de ou- D 1

E

w>

de Monarchie van Vrankrijk. , fo als fy was onder Carel de Groote ,

weder op te rechten, dat Mr
. d'slubery in fijn Tra&aat Des fufet

Pretentions du %oyfttr L'Empire bekrachtigt met defe woorden : De
Tofïeriteytfal moeten bekennen , dat defen Louis de XIV. door fijne

Hero'ikj leliën gelukj^ig heeft uytgeveegt de Glorie van Carel de

Groote, en fo door fijne Dapperheyt als Wijsheyd verre te boven is ge~

gaan alle voorgaande Franfche Koningen , want hy aireede in dtegemee-

ne efime is , dat elkyan hemfeekerlijk^gelooft , dat hyfijn Rijkjo ver-

refal uytbreyden , dat het r.iet worde bepaalt als met den Heemel en de

Zee , waar door hy met recht menteen den naam van De Groot-
ste, die noyt aan cenig voorgaande Koning isgegeven,

Defen voorfpoet maakt hem fo opgcblaafen en ambitieus, dathy o"*^^
geen ander oogmerk heeft , als hem alleen te maken fuiken Meefter van Univcifeie

de Wereld , en fuiken Vniverfelen Monarch , als hier vooren verhaalt
w°naichi«

R z is.
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is. Hier in komt hy heel over een met alle die Potentaten , dewelke al-

tijd haare Heers-fucht hebben gerekent een Sufficante oorfaak te zijn

tot Oorlogen ,. meynende , dat in de Regeeringe oyer een groot Rijk

alleen groote Glorie beftaat , en dat niet heerlijker is ,. als by alle occa-

fie te triumpheeren. Daar hy ter contrarie foude konnen zijn de geluk-

faaligfte menfeh op Aarden ,. als hy fichmet al fijne voordeden ver-

noegde, over fijn Rijk alleen regeerde , en hem met dcflelfs delicien

verzaade ; Niemand foude gedenken , om hem te ofïenfeeren , ofeen

voet Lands te ontneemen. Maar nu hy de Vreede-lievende Wereld

dreypt ,, en elkeen fijne Vryheyt en Digniteyt tracht te ontvreemden,

moet hy perieul lopen van dat fwaard , 't welk hy tegens andere ge-

fcherpt heeft , daar hy behoorde te overdenken de groote calamiteyten

en mnerien ? die den Oorlog na fleept.

hes kü Go- Maar neen ! Sijne Ambitie heeft de overhand ', daar toe hy te meer
liëaY- werd aangedreeven door de les ,. die den Admiraal Coügny al in fijne

tijd pleeg te geven , dat Vrankrijk^ moft hebben >.ofeen buyten-land-

fche, of binnen4andfche Oorlog , om daar door, als door een ader-,

latinge afte tappen het overvloedige bloet , 't welk een nieuwe fickte

foude konnen caufeeren in het lichaam van dien Staat; En dewijl in-

Vrankrijk het groote getal van die gene , die den Oorlog volgen ; heel

niet is.geproportioneert ten reguardevan andere profeffien, dewelke

die meenigte niet konnen onderhouden , Co moet Vrankrijk^ een ge-

deelte daar van employeeren op koften van fijne Nabuyren. Hierom
gaat hy over alle Rijken en Landen ipeculeeren als een briefchende

Leeu , om daar uvt te kiefen en te verflinden 't gene hem tot fijn defïèyn

het beft mocht dienen.

Middelen J)e Politie van Vrankrijk fchrijft , dat hem daar toe niet nodiger is

narchiete" als Straatsburg , het Franfche Comté, Milanen , Genoua, Porte-
verkrygea

long ne , en Tiombino , om daar door de Switfers , Savojen , Tofca-

ieïoiicij- nen, Parma, Modena., Mantna en Romen te doen buygen , waar
kcn > op dat dan (^orfica^Sardinien, Napels, Sicilien, Fontarabie, Navarre,

Majorca tnMinorca ongetwijftelt haaft (ouden volgen. Andere lee-

ren , als P
rrankrijk.Spanjen alleen maar hadde verwonnen , dat al de

voornoemde Mindere Straten hem mede haaft fouden bykomen , als

zijnde haar alfö ontnomen haare ziel en kracht-, waardoor fy nu noch,

ftaande werden gehouden. Voor langen tijd beelden de Franfche naa-

ren Koning uyt op defë wijfe; dat hy eert Arent en een Leeu onder fijne

voeten vertrapte, met dit omfchrift : Vincendi Prdtidia Mundi> dat is:

?~oc-fpd om de Wereld te winnen, mecnende daar door Hoog-en Neer-

Duytfch-.
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Duytfchland. Koning Franfois de I. pleeg altijd te fcggen , dat JüL
laan foude een weg baancn op Napels, op de Nederlanden, en op by Franjois-

de vondere Staaten , die nodig mochten zijn tot fijn Deflèyn. Koning
dcI

Hevdrik^de II. meynde, gelijk Romen hadde verkreegen de Vni- by Hendrik

verftle Monarchie door het conqueiteeren van Italien ,. dat hyfe door
Qe

dien felven weg mede foude krygen , voerende voor fijn Sïnncbeeld

een halve wallende Maan, met twee punten , en de/e woorden s 'Donec

turn impleat orbem , daar mede te kennen gevende, dat hy die punten

noch wilde toehaalen , en den cireul beiluyten. Op dit Fundament

hebben die twee Koningen aan de kant van Italien gebruykt feer groc-

te force en geweld , doch Tonder eenig goet fucces y alfo Spanjen fich

altijd daar tegen Relde , wel wetende , dat de liberteyt van Italien be-

ftaat in de egale Balance van Vrankjijk. en Spanjen , en dat Ita-

lien alleen de Balance geheel foude overhalen aan de zijde van den

Verwinner. Koning Hendrik, de IV. oordeelde , dat de bchoudenif- by Hendrik

fe , ofhet verlies van geheel Europa hing aan de behoudeniile ofhet
c U '

verliesvan Madrid, waarom hyin fijne Oorlogen tegens Spanjen

getracht- heeft Madrid , als een Carthago van onfe eeuwe, door

^Paris als het tweede Romen te overwinnen. Koning Louis de

XIII. reprefenteerde fich als een Hercules , die een Monfterdier en bv Louis.

HyAra onthooftden ,. dat feven Hoofden hadde y waar mede hy uyt de XUI -

beelden de leven Kcur-Vorften , met dit Devys : Nemo plus ultra.

Maar LeWis de X IV. (dewelke niemand van alle Koningen en Leuisde

Princen , hoe veelder ook van de Scheppinee des Werelds afgewceft x l
Y:

dic vo1

... • ir- i ^,P . Ambitie Js,

zijn , wijkt in grootsheyt lijnes gemoets , en begeerte tot Glorie > ja

fo feer,. dat als de oude leeringevan Pytbagoras , raakende het ver-

htiyfen van de Zielen, waar was, ik geloven foude, dat fijn lichaam

door de Ziel van den Cjrooten Alexander wierde geregeeit) heeft al-

tijd gefuftineert , dat hy door geen becjuamer middel foude konnen
v.erden een Vniverfelen Monarch en. Heerfcher van de Wereld , als meym rfe

door het concjufteeren van de Seventien Nederlandfche Provinciën, Monarchie

welker fituatie alleen fchi}nt geaccommodeerttezijn , om te bereuge- opterech-

len alle Ambitie tot de Monarchie , gelijk fulx AU. dn Plejjis aan xvii°ï£
Koning Carel de IX, altijd fofjjt in te prenten. Want gelijk defelve deiiandfche

Provinciën onder HartogCarel van Tïourgon&ien , en Kejfer forel
de V. heel Frankrijk) Engeland, en alle omleggende nabuyren dijk-

vvijls deden beven , even fo foude Louis door defelve, indien fy als

vcnvonnene leliën aan fijne Kroon waren gehecht , alle omleggende
Rijken en Landen niet alleen intimideeren , maar fo volkomentlijk na •

R 3. ijjn.en;i
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fijnen fin buygen , dat alle overige Koningen , Princen en Republijkea

maar Preearia het haare fouden befitten , fo lang het hem foude goet-

dunken ; En indien ymand fich in het .minfte tegens hem oppofeerde,

cue foude aan het felve Fortuyn van Lotharingen €n loederland par-

ticipeeren , fo dat hy de klachten van den Cjrooten Alexander wel we-

derom mochte renoveeren , en noch een wereld foeken , om daar over

mede te triumpheeren. Lipfius feyt op feekere plaats; Als dWBoU
rverk^ (zijnde de Nederlanden) word ondermijnt , valt de Vryhejt van
't geheele Chriftenrijk^ om verre. En in feekeren brief aan den Paus
ichreefhy : *Dit boek^jen van de Aarde is wel kjejn , maar machtig en

confderabel ontrent alle andere gedeelten des werelds , die alle na dejfelfs

conftitutie[uilen wel of qualijk^ vaaren. Om welke redenen den Oor-
log van de Vereenigde Nederlanden tegens Spar.jen 5 door de

Macht, Waapenenen Raad van meeft alle Volkeren van Europa is

gevoet en geftijft.

4eckn d°ur" De voordeden , die hy , by het conquefteeren van defelve Provin-
van zi;n ver- cien , foude genieten , zijn veele en groot : als

éonüdera- *• Dat in Frankrijk^ en de Nederlanden het meefte Geld van
bel

:

Europa (als zijnde de Senuwe van den Oorlog) in voorraad is , en by-

na alle andere Landen daar van fo fcer zijn uytgeput , dat Cy het vermo-

gen niet hebben , om op haare evgene koften fvvaare en langduyrigc

Oorlogen te voeren.

Oologs-be- 2 . Dat Frankrijken de Nederlanden hebben fuiken opgeftaapelden;
e ren

» voorraat van Ammunitie, Proviant, Volck^ en alle andere behoeften ten,

Oorlog nodig, die alleen fufficant zijn, om de heele wereld te dwingen.:

Taarlükfche 3. So de 2\(eder-landen overwonnen zijnde by haare Vryheyteni.
11 üttn

* Negotie werden gemaintineert , foude de Koning, daar in hebben
j

een vaften Fonds of (fapitaal , dat hem foude rendeeren feer groote

jaarlijxfe Renten, tot onderftand van fijnen Staat en Oorlogen.
eaHulpc, ^ # d^ Vranlyijl^ door de Nederlanden, inlbnderheyt door dó

Geünieerde , niet weder in fijne deffeynen belet , maar in 't tegendeel.,

in alle manieren geholpen foude werden.

opD°a
r

yt?.

ea
5* Cachet Croote en Machtige, doch onder veel Hoofden ver-

iand, deelde Duytfche Rijl^ , (t welk het vfprnaamfte lichaam is , waar uyi

c.e Franfchen meenen haare Vniverfcle Monarchie te formecren ) var

de Nederlanden , als van haar fekerfte en vafte bolwerk ontbloot ei

verfwakt zijnde , altijd open enten proy leggen foude voor alle lijm.

invalien, en door fijne eygene verdceltheeden van felfs vervallen

Hoe fouden dan konnen beilaan de grootfte Minjons en Vrienden vai

Vrank
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P'ran.krijk.i die tot noch toe onder de Duytfche Vorften zijn bevon-

den; 3y fouden zijn ellendige Souverainen , en Slaavenvan Staaten

en T'ritteen; Sy fouden den ponjart op de-Keel hebben,, eer cenige

Macht den Franfchen foude konnen bedifputeeren de Hccrfchappye

over den geheclen Rijn; En wat voor pretext van Gerechtigheyt of

Moderatie men ook foude willen-pofeeren in.de defTeynen van de Fran-

fche , van niets te willen tegens haar ondernemen , fo fouden fy doch

inftaatzijn, omfulxten allen tijden te konnen doen naar haarbelic-

ven. En in wat ellendige conditie fouden die Vorften zijn, als haar

Eortuyn en Libcrteyt. foude dependeeren alleen aan de difcretie van de

ambitieufche Franfe?

6. Dat. Engeland, volgens de bekentenhTe van deffelfs cygen Po- Cp Enge-

litijken, foude benauwt , en in de uyterfte extremiteyt gebracht werden Iaad '

als Frankrijk^ de loederlanden geconcpefteert hebbende , foude be-

heeifchendeZe.e-Kuit.van. Span]en y tot aan Ooft-Vriejland , en alle

die Revieren , Havens , Schecps-Vlooten en Volk in fijn geweltheb-

ben, gemerkt, hoe dat het Vereenigde loederland wel eer alleen,

fonder eenige de minfte hulpe van anderen , Engelands Vlooten heeit

geflaagen, de.Zee-havens en Kafteelen ingenomen, fijne Oorlog-

fcheepen verbrand , en daar door te \ vveege gebracht een behoorlijke

Vreedè , waar door de Engelfche na hun eygen confeffie , hun eer en

achtbaarheyt hadden verloren. Vrankrijk fuiken verfohrikkelijken Zee-

macht bekomende ,-- foude niet liil konnen zjjn , maar trachten fo wel

Meefler ter Zee , als te Land te worden : En daar op heeft Engeland^

als de Machtigftc ter Zee zijnde, de eerfte ftorm te verwachten, 't welk

groot perieul foude lopen , allo het door de laatile Binnen-en Buyten-

Iandfche Oorlogen , door de afgnjfTelijke Sterfte , door den alvernie-

lenden Brand tot Londen , en door de fchaadelijke ovcrvloeyinge vee-

Ier Landen merklijk is afgemat en uytgemergelt. Om die voorige con-

ftderatien heeft Koning Eduard, met alle mogelijke vlijt belet, dat

doch niemand uyt het Huys van de Franfche Koningen mochte ten hu-

welijk bekommen de eenigfte dochter van den bovengemelden Her-
tog Qarel van 'Bourgondien. En Koningin Elifabeth pleeg te feggen,

datfyde Nederlanden liever foude fien in handen van een gering , als

groot Potentaat , en liever in verfcheyde als in eene hand ; Én toen fy

vreefde „dat de:Franfche Koning Hendrik^de III. indenjaarei578,

door fijn broeder den Hertog-van Anjott ,
genaamt Eranqou de Va-

lois , mochte meefter werden van de Nederlanden , fchreeffy aan den
voorfz. Koning een brief, dat hy dit yoornemen moft ftaaken, ofdat (y

foudev
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foude genootfaakt werden , om 't fdve met alle macht te beletten. En
na dat fy Hendrik^ de IV. Koning van frankrijk, fo lang hadde

geafiiïleert, als hy noch de fwakfte was , en bemerkte, dat hy de Ne-
derlanden in het oog hadde, doen hy magtiger wierd, fo onttrok fy hem
niet alleen alle hnlp , maar feyde felfs tegens T>ucde Salli , dat ry , om
haarbyfonder Interefl , noytfoude toeftaan, dat fijnen Koning yets

foudc tentecren op de Nederlanden , ten welken eynde fy in perloon

miamtot *Dotivers t van waar fy hem liet weten , datfy niet van daar

foude gaan , voor dat hy ook met fijne Troupes van omtrent Cales

was vertrokken. Koning Hendrik^ de VIII. als ook Koning facobut

en Carel de I. hebben dit haar Interefl alletijd ongekreukt onder-

houden , als ook defen Koning Carel de II. tot de Triple Alliantie

incluys ; Maar hoe , en om wat reden hy nu daar van is afgeweeken,

torqueert de gaaufte verftanden-, om fulx te penetreeren , dewijl het

ftrijt tegens alle Politijke Reeden , gelijk verfcheyde Engelfche Poli-

tijken fulx niet veele argumenten beweeren , waar van by vervolg

meerder:

7. Dat Spanjen , 't welk mi van fijne kracht merkelijk is ontfe-

nuwt, foude by verlies van fijne, en de Vereenigde Nederlanden fo

buyten pomiyr van refiftentie geraaken , dat het fich felfs , met alle fij-

ne onderhoorige Landen , foude moeten begeeven. Want fo feer als

Spanjen , door de Vereenigde Ishderlanden , federt hee jaar 1648}

tegens frankrijk^ is gebalanceert , veel meer foude daar door de Macht

van Spanjen vervallen , en die van Frankrijk aangroeyen , dewijl

Vrankrijl^ door fijne groote Zee-macht de occafie altijd foude waar-

nemen , om de Spaanfche Silver-vlooien en andere koftelijke fchee-

pen, als een goeden buyt, in fijne haven te fleepen , en Spanjen daar

door te ontnemen fijn eenigft en laatfte middel van fubfiftentie.

8. Siveden en Denemarken , fouden by ruine van de Vereenigde

Provinciën alleen, mede vervallen tot onvermogen , ornaat haar dan

fouden manqueeren die jaarlijxfe groote revenues van Tollen en Om-
gelden , die fy door een groote Scheepsvaart van de Hollanders genie-

ten , waar van fy merkelijk fubfifteeren ; En om dat derfelver weder-

zij dfe humeuren en Intereffen y door fonderlinge antipathie incompa-

tibel zijn, fouden fydoor Frankrijk tot een onderlingen Oorlog,

aangehitft, uytgeput,krachteloos gemaakt en eyndelijk beyde geempor-

teert werden door de auxiliaire troupen, enfeheepen, dié de 'fwakfte

geern foude te hulp hebben , tot deffelfs , ende des fterkften oppreflie.

Dan fouden de Franfche den Swedsn niet alleen uytlachen , maermet
den
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tien vollen Intereft weder eyfehen alle de fubfidie-penningen, óie fy van

haar voor en naar hebben getrokken.

9. Als Frankrijk, in dier voegen, na fijn geformeert concept, de opdcz«
:

fleutels van de Sont , en beydede Indien, often minftende Heer-

fchappye ter Zee foude befitten , foude een immediaat gevolg van des-

felrs bepeerlijkheyt en heers-fucht zijn , de Commercie van alle andere

Landen te troubleeren , en die alleen aan ficli te trekken.

10. Het Land van Lujl^, 't welk feer important is , van wegens "„J
1

.

fijne goede Situatie , Vnichtbaarheyt en Rijkdom, foude, buyten twijf- LuyU.

fel , een gevolg zijn van de Nederlanden , om dat Louis daar door

foude vereenigen een groote maffe van Provinciën , die nu daar door

gefepareert zijn , fonder dat eenigfins foude obfteeren haare neutrali-

teyt , dewijl de Eerjï-gebooren Soon van de Kerck. f zijnde den Aldtr-

Cbriftelijkaften Komnrr , foude willen trouwen met de Dochter van

Romen , 't welk Lnyk^ is.

Van defe concepten hebben de Franfche fuiken vaften opinie , dat Arroga«-

Mr.d'Aubery (dans les droits furl'Empire) rond-uyt heeft durven be™^'"
fchrijven, dat defe regecrende Koning, by fijn leven noch fal onder

hem brengen Duytjland , halien en het meefte deel van Spanjen ,

en dat den ^Dcaupbin t'fijner tijd noch fal Meefter worden van de

Wereld.

Louis , die van wegens fijne Ambitie , en ingebeelde Hoope feer Koning

afpireerde na defe Glorie en grooten Staat, heeft op geen ding meer ieertopftinê

gepractifeert , als hoe hy fijn oogemerk, op de. Nederlanden, foude Deflfeynen,

bereyken , waar van hy het fundament al voor lang hadde geleyt , daar

op hy in den jaare 1 664.. eerft heeft beginnen te bouwen •, Maar over-

denkende, dat de Nederlandfche Provinciën voor een gedeelte gc-

hoorfaamden den Koning van Spanjen , en de refteerende onder mal-

kanderen vereenigt zijnde , Staats-gewijfe wierden geregeert , die van

fijn Land gefepareert leggen, en dat hy daarom voor eerft de Spaan-

fche Nederlanden foude moeten incorporeeren , het koft wat het

kofte , om dat die onaffcheydelijk grenfen aan fijn Gebiet , en , gelijk

dn Plejfis feyt , het befte , rijkfte , en gereguleerfte Land is , dat Span-

jen befit , en datter niet is , 't welk Frankrijk^ nadeeliger is geweeft,

en ook voordeeliger foude konnen zijn , als het felve ; So heeft hy be-

vonden , dat hy defelve niet foude durven ofkonnen conquefteeren we-
gens de rechtmatige jaloufie en het waare Jntereji van Engeland en

de Vereeniade Provinciën , die hem , fo veel mogelijk , fulx fouden

beletten. Waar op hy oordeelde , tot volvoeringe van fijn Delfeyn,

S niet
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niet nootfakelijker te zijn , als dat hy allen mogelijken vlijt infpande,

om Engeland en de Vereenigde ^Provinciën tegens malkanderen in

Oorlog te verwerren, haar daar door te ontzenuwen , en te brengen

tot onvermogen van refiftentie tegens hem , en haar ten aanfien van de

Spaanfche Nederlanden te anticipeeren hun eygen Intereft..

Om dit Voornemen te volvoeren , 't welk nu een gemeehe Regul

van Vrankrijks Politie is geworden , als hier vooren op het 66. blad

van 't Eerfte deel te fien is, fag Louis geen kans, de Vereenigde

T^ederlanden daar toe te difponeeren , dat fy Engeland den Oor-

log fouden aandoen , ten aanfien het Intereft van haar en van alle

Republijquaire Regeeringen beftaat in Vreede en Negotie, waar

door fy naaren Staat het beft konnen conferveeren en augmenteeren,

dewelke ook geenfins konnen gefepareert werden; Maar vond gera-

den jfulx in Engeland te tenteeren, alwaar de Koning alleen, door

het Hoger-Httys ende de Sedelen , welke haarewelvaartveel in den

Oorlog foeken , lichter foude konnen bewogen werden , de waapenen

op te vatten tegens het Vereenigde Nederland, omquanfwijs fijne

Glorie en fijne Gemeene Welvaart te bevorderen. Tot dieneynde-

foekt Louis, (tegens alle oude Alliantien en Vriendfchap , volgens

dewelke hy gehouden was de Vereenigde Provinciën te affifteeren te-

gens Engeland) eenigevanhet Opper*Huys door fijne goude Louy-

fen te difponeeren , (gelijk vaftgeaifureert word van fodanige Staats-

kundige in Engeland en Vrankrijk , diefulxfeekerlijk meenen te we-

ten) dat fy haaren Koning , doen refblveeren tot een Oorlog , hem in

het oor blafende,dat fy nu al lang genoeg van de Staaten waren getergt,

haaren Koophandel te feer gekreukt, haare Onderdaanen te veel ge-

foolt, de Koninglijke Achthaarheyt in te grooten verachtinge geko-

men , , als dat men dat fonder weervraak konde. voorby flappen , . en het

tergen van Koningen mofte niet lang ongewrooken blijven. Het La-

ger-Hftys, dat de redelijkheyt meer plaats gaf, als de gepreoccupeerde

Favoriten , wierd echter genoegfaam overftemt , , en geperfuadeert tot

confènt van dien aanftaanden Oorlog. Koning Carel Dedankt die bey-

de Httyfen , voor de goede voorfbrge , Co over fijne Koninklijke Acht-

haarheyt , als ook voor den welftand fijner onderdaanen , , en fchijnt al-

fodoor uytftelde faak op te fchorten ,
. om de Vereenigde Nederlan-

ders , die noyt , als getergt het fwaard aangordenymet hoope van goe-

de Nabuyrfchap te voeden. De brieven van. Paris brachten in 't voor-

jaar. 1 665. mede , dat in December 1664.. aldaar tuffchen Vrankftjk^.

§n 1 Engeland 3 door den Lord Barclay Fitz. Hardingh een Traótaat
1

^
heymg--
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heymelijk geflooten was , tot nadeel van de Vereenigde Staaten. Kort

daar op quamen tot Londen de Franfche Extraordinaire Ambafla-

deurs incognito met den Koning confereeren. Daaropfend Koning Holmes +
Carel den Fice-Admiraal Holmes met fecreete commi/fie, na de <3uiaea*

uifrkaanfche Kuft,en een ander Oorlogs Efquader na Niew-Neder-
land ,'om die beyde Landen de Nederlandfche Wefi-Indifche Compa~
gnei te ontweldigen, welk laatfte hem geheel gelukt, eer dat hy volgens

het Recht der Volkeren ^oide voorgaande beëdigde Tra&aten fijnen

gepretendeerden Vyanden den Oorlog verkondigt , ofeenige de min-

fte kennifiè daar van hadde laten toekomen ; Doch de Staaten hier door

genoegfaam verwittigt van derEhgelfchen toeleg in Frankrijk, ge- VanGsck

Irneet, hebben tot vermijdinge van dien aangeleyt alle bedenkelijke AmbaflV

middelen , en tot dien eynde , als Ambalfadeur naar Engeland gefbn- ^^ ™a Ea»

den den Heer van (joch, dewelke den bnbehoorlijken handel van

Holmes te kennen gaf, cnfatisfaftoireprefentatie dede; en indien de

twiflen van haar niet konden bygeleyt werden , menfoudefèftellentot

arbitrage van Neutrale Mediateurs. Maar neen j Koning Carel lijnen

handel wiljende bedekken , verklaart op fijn Koninklijk woord , dat hec

doen van Holmes als van een ongehoorïaam perwon , tegens lijn ge-

bod, gedaan was, die hy daar over ook t'fijner tijd foude ftrarTen ; Voor
de reit wierd geen gehoor verleent tot fatisfactie ofte accommodement
der dirTerenten , maar men hielt van Cjocb fo lang op met het voor- dit daar •$,

werpen van veele ongefundeerde pretenfien , tot dat men heel in po- g«boudea
"

ftuyr zijnde, aan de wereld fijne intentie tegens de Nederlanden met de
ww

'

wapenen wilde openbaaren.

Hier door wierden de Geünieerde Staaten geneceffiteert, meer als Nederland

oyt te vooren,ter Zee te equipeeren,en niet alleen feer exce/ïïve koften, fen Oorlog,

totfwaare laften van haare ingefetene, te fupporteeren , maar ook de
Negotie ter Zee , en alle Scheeps-vaart te doen ftille ftaan , en by ipe*

ciale placcaten expreifelijk te verbieden.

En alfo de intentie van den Koning van Vrankrijk^ was Engeland, vrankiljk

maar voornamentlijkliet Vereenigde Nederland door dien Oorlog te c0^"\-
ontfenuwen , en fo machteloos te maken , dat geen van beyden ibude fchop van

konnen beletten fijne ambitieufe defleynen, die hy in 't hooft hadde, M^ï

Hdex*
(6 colludeert hy heymelijk met den Bijfchop van Munfler, dat die door laai

afliftentie van Engelfche (licht ook Franfche-Penningen, Co veele mey-
nen) Nederland te lande vyandelijk aantaft. De T^ederlanders , allo

die te leer roemden en fteunden op haare groote Macht , hadden een JJjSl^jf
droevig begin, door de Nederlaag in een Zee-gevecht tegens de Engel- ongelukkig

S 2, fche»
b;sU*
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fche , en den fubijten en onverwachten overval van den Bijfcbot? m
Over-TJfel en Vriefland , 't welk fuiken grooten verflaagentheyt in

Nederland verwekte, dat Louis vreefde, dat de Staaten daar door wel

mochten inclineeren tot hetaangaen van een Vrede met Engeland, daar

toe Engeland geduyrig dé poorten open ftelde , om dan met Spanjen

fich tegens frankrijk. te keeren, tot welken eyhde den Graafvan

Zandvpig Engelfchen Ambafladeur tot Madrid begeerde een Of-en

Defenfive Ligue met Spanjen , om te conferveeren de Spaanfcbe 2^>-

derlanden, 't welk haar beyder Interejt vereyfte ; Sofocht Louis de

felve Staaten om dentuyn teleyden, met een geveynfde Declaratie

van Oorlog tegens Engeland, belofte van j4jfiflentie met fijne Vloot

onder Duc de Beaufort , en toefendinge van eenige attxiliaire troupen te-

gens den Bijfcbop.

Na die gedaane Declaratie , die maar puyr pro Forma was , is

geen fonderlinge Vyandfchap tulTchen die beyde Kroonen gepleegt
,

;

maar ter contrarie , wierde uyt de Franfche Provinciën aan de grootej

Weft-Z'ee gelegen, fterken handel gedaan, op de Weft-kuften van En-
eland , Texland en Schotland,

De beloofde Vloot onder Beaufort, als die tot Toulon eyndelijk vaar-

dig was geworden tot het uytloopen , wierd noch eenigen rijt op-

gehouden , om dat men vergeten hadde het Buskruyt, 't welk van ov

veele mijlen van Genua noch mofle gehaalt werden. En als fy ten lan-

gen leften in Zee quam, om dat Louis die in een Zee-flag , niet wildi

pericliteeren , maar geheel in poftuyr referveeren , om fijn voordee

daar mede te foeken by gelcgentheyt , wanneer de ftrijdende partijei

genoegfaam machteloos mochten zijn , fend hy haar van kant , op pre-

text van Madame d'Aumale naar Portugal te convoyeeren , dewelk

niet eerder weder quam , als toen het faifoen ter Zee geheel verloope:

was , en de Oorlogs-Vlooten van Engeland en Nederland opgeleyt

fouden werden , want toen prefenteerden ( dat belachelijk is ) d<

Franfche haare Vloot met die van de Nederlanders te conjungeeren.

De Auxiliaire troupen rechten niet voordeelig tegens den Bif

fchop uyt , maar pleegden alderhande ongehoorde moetwilligheden,ei

verfpieden de voornaamfte Frontier-fteden en flerkten van Nederland:

fonder dat fy oyt wilden waarnemen eenige avantagieufe occafie tegen

den Bijfchop, die haar door het Staaten volk klaarblykelijk wierd,

aangewefen , met prefentatie van felfs voor te gaan , by aldien fy rma

wilden volgen.

De Franfcht Koning , om fijn voornemen tegens de Spaanfcl

Nedei
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Vaderlanden te beter uyt te werken , (in die tijd

,. als na een onlangs $j>w]en te

gemaakte Vreede Koning Philips de I V. was overleden , nalatende »w»fecren

cencn onmondigen Soon , onder wien Spanjen als toen öp fijn fwak- SyLfd?
S&

fte was ) gebruykt , naar inhout van fijnen Vierden Tolitijckjn Remi, Vr€ed?»

in 't Eerfte Deel , op pagina 68. geleert , grootc behendigheyt j^om
de Spaanfche in flaap te wiegen j En om voor te komen , dat fy geduy-

rende den Oorlog met Engeland , door het maken van een Vreede
met Portugal, (welk Rijk toen ter tijd noch met Spanjen oorlof-

de) ofte door engagement met de Engelfche , fich niet fcuden hebben
te dekken tegens het fwaare onweder , dat haar akans dreygde , doet

om defelve tijd , als hy gerefolveert was , in korte dagen met een^-Le^er

in de Spaenfche loederlanden te trekken , door fijnen Gefant tot Ma-
drid > zijnde' den siarts- Bijfchop van Ambrun , de Konuwinne
van Spanjen in het nemen van fijn arTeheyt, en den Heer ds la Fuer.te

Spaanfche Ambaffadeur aan 't Franfche Hof, van fijne genegentheyt

tot onderhoudinge van Vreede verfeekèren , dat hy beyde met haar en
haaren Soon > in getrouwe en oprechtelVriendfchap eeuwiglijk wilde

blijven. En kort daar op in een laater Audiëntie geeft Ambrun aan 't

Spaanfche Hof over een Manifeft , heel contrarie tegens fïjn eerfte be-

loften, 't welkooek fo euvel wierde opgenomen , dat de Koninginne

den gemelden Ambrun Guarde moft toefenden , om hem te bevrijen

voor de plonderinge van de Gemeynte. Hy doet doorMr
. Cour tin , in

fijn paflèeren door de Spaanfche Nederlanden , tot Breda, alwaar van

Vrede flond getracteert te werden , bekent maken , dat hy geene inten-

tie hadde , om de Nederlanden te attacjueeren ; En dat 5. a 4.. dagen
te vooren, eer hy defelve onvoorhoets attaqueerde..

Daar en boven focht Koning Louis de Staaten, door den Heer
Ambaffadeur van leuningen te bewegen , dat fy fouden , fo veel

doenlijk , foeken voor te komen , dat de Engelfche de Spaanfche Saa-

ke haar niet mochten aantrekken, hoewel haar Ho: Mo(r:~fulx , om
haar Interefl , meer gehouden waren te ftijven , als tegens te gaan.

Dit alles gefchiede in een tijd , wanneer men van Vreede handelde

;

waar op feer wel paft het gene (ficero feyt : Daarin is niet fchandelij-

ker , als in het midden va'i de bedriegerijen noch te willen fchijnen een

eerlijken reedelijl^ Man te zSjn* Hy valt daer op , met een machtigh Vaït onver-

Heyr-leger, van over de 40000. man,Tonder voorgaande aanfeg- ^anVéhe*
6

ginge van Oorlog, in de Spaanfche Nederlanden, alwaar hy door dien Nedeihn-

fchielijken inval , heymelijke cofrefpondentie met eenige ontrouwe, met fubifte

flauwhertigheyt en corruptie van andere, fbnder eenige belliceufe Pr°greffeiv

S 5 a<5lie„
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actie , in korten tijd , fich Meefler maakte van verfcheyde confiderable,

doch onvoorfiene plaatfen in Vlaanderen (behalven Dendermonde,

waar voor hy fijnebeleegeringe heeft opgebrooken , apparentorn dat

hy geene getrouwe Creaturen daar in hadde , maar dappere refiflentie

tófybuyten foude vinden) alfo de gefamentlijke Spaanfche Nederlanden met te

ftÏÏe
*n 'De "

'weyn'g Krijgs-Volk tot refiftentie waren voorfien ; Te weten , met
reav :alleen 1 3. a 14. duyfent man te voet, en qualijk 3 500. Ruyters in al-

les die wegens de onfekerheyt van 's Konings deffeynen en marche , en

wat Provincie ofte plaats hy eerft foude willen aantallen , op verre na

niet beftant waren, om alle gefortifïceerde plaatfen te konnen befetten,

en dan noen een Corp£Armee in 't veld te brengen, om te kon-

nen met eenige apparentie tegenflaan en repoufeeren de diepe intoch-

ten van de Franfche legers, die in verfcheyde lichamen verdeelt waren»

en daarom in verfcheyde quartieren te gelijk konden ageeren ; Te
meer, dewijl der Franfchen oogmerk was , vooreerft geenfvvaare bele-

geringe.te ondernemen , maar diep in 't land in te dringen , en fich daar

rvïeeflerte maaken van paflages over de Schelde en de Lü , om in

weynig tijds te bemachtigen ^Douay t la Bajfe'e } Armenüerh Cortrql^

en Oudenaarde , en daar door met weynig moeyten , Brufel teoccu-

peeren, endoor wanhoop een revolte in 't land te brengen.

*p ongefbn- Dit alles begon hy op pretext ^ idatliy tot een gedeelte van die lan-

t€iccijj

PtC" ^en gerechtigt was uyt hoofde van fijne Huysvrouw , zijnde het eenig-

fle Kind vaniiet eerile Bedde van den Spaanfchen Koning Philips de

I V. en Jfabeüa , hoewel de {elve voor het aangaan vanhaar Huwe-
lijk , met feer krachtige en dierbaare Eeden gerenuntieert hadde op al

het Recht, dat iy uyt krachte van fucceffie , op eenige van de Landen
van haar Vader, oyt foude konnen ofte mogen pretendeeren; zijnde

defe renuntiatie by denKoning van Vrankrijk felve , door den Eed op

bet Krttys en het H: Evangelium beveiligt.

Onaangefien dit alles focht hy de Spaanfche Koninginne te doen ge-

loven , dat hy dooreen meyneedigen Oorlog tegens Spanjen geeniins

de Traftaten van Munfter en de Pireneës verbrak , waarom hy ook
ordre gaf aan fijnen Ambalfadeur d'Ambrm , om tot Madrid te

verblijven , fo lang hy daar gedoogt foude werden.

fc^tiffcec' ^ot
J
u^^catie yan defe "Jne gepretendeerde Recbtmaatigheyt, doet

re. dooien hy feker Traftaat , in de Latijnfche en Franfche taal cüvulgeere»
oek

aan alle Hoven , 't welk doch onwederfpreekelijk is gerefuteert door
dergerefu- den Keyferlijken Gefant , den Heer Baron de ÏJ/ola in fijn Tra&aatr
«j£'

c **** £o%dierd'EPat> & de fftfficf} Endoor de Heer Stokraam in fijn

Boek
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Bbek *De fure Devolutionis, in dewelke voor aJ de wereld genoeg is

beweert, dat het Recht van Devolutie geen plaats haddetenaanfien

van Souverainiteyten.

De Spaanfche deden ondertüiTchen haar uyterfte beft , om de BeSpaan-
r .

J
. . , . j. ' . n fche Toeken

Staaten te intimiaeeren , en te engageeren in dit gemeyn Interejt , en de staaten

in een gerneynen Oorlog tegens Frank/ijk» prefenteerden hun by "
e

"
e

^° 5fe"

maniere van verpandinge en in bewaaringe te geven de Steeden van utien,

Brugge t Ofletide en llamme > en de Veilingen van Ifabeüè en Do-
naas , mits dat de Staaten den Spaanfchen daar voor fbuden leenen tien

tonnengouts, en twaalf duyfent mannen op fekere conditien , die men
!
fbude komen temaken.. De Franfche fulx bemerkende ,-• deden aan

i
dé Staaten fecreteaanbiedinge, om de Spaanfche Nederlanden t'ia- De Franfche

t men als een buyt te deelen , volgens de Partage tuffchen haar gemaakt ?n°/|en"kl

in 't jaar 1635. en haar daar en boven noch te laten toekomen (jent

en Brugge. Maar de Staaten fiende, dat fy dan Vranhjijk^ tot Nabuyr

fouden krijgen > en beft was , dat men Spanjen tot een antemural of

fcheydinge hadde , floepen fulx af. Waar op de Franfche aan de En- Franfche

gelfche prefenteerden óeconcpeften van de Spaanfche /»^i'«, en om \^^^n '

egalijk te deylen de abfoluyte Commercie van de twee Zeen , doch te l*nd..

vergeefs, fo datly eyndelijk door de Vereenïgde Staaten de Spaan-

fche fochten te brengen, tot eenige redelijke fatisfacftie , daar toe het

eyndelijk: ook is gekomen door een Vreede-Handelinge tot ^kjn
in dato den 2. Mey 1 66$, En hoewel die al geteykent was, fo hiel-

den de Franfche echter, noch niet op,- met het platte Land in de

Spaanfcbe Nederlanden te fchatten, want in 't midden van Mey fet-

té de Marefchal de (frequï met 12. duyfent mannen r en eenige
' Veld-ftukjens geheel Vlaanderen tot ontrent een uyr van Brugge , op
fwaare brandfchattihgc , 't welk fy tot na de Publicatie van de Vreede

feer onrechtmatig continueerden.

OndertuiTchen kregen de Nederlanders tegens de Engelfche ere- .JJëderEnd!

wenlter. lucceiien , als in t begin , met een leer heerlijke Vittorie op tegens En-

Zee, en een gelukkig Affault op de Revier van Londen en Roeheften
sei^d,

tvaar door de Engelfche ,. behalven de afgrijfelijke flerfte en Brand
M Londen , (waar. doortwee derde parten van de Stad ofomtrent 20.

iuyfènt huyfen. waren vernielt, die van omtrent 50. duyfent Familien

;varen bewoont , behalven 85. Kerken , en 30. Gildé-huyfen , ge-

ijk de Engelfche felfs fchreeven , diedefe fchaade begrooten op 100.

Vlillioenen ponden fterlings) genoegfaam gebracht wierden tot eefr.

V^reedè, dewelke geflooten wierd tot yolkomene reputatie van dé. Vér- ffftM$.:

tentgae v
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tegens dein- eenigde Staaten , e^ vernoeginge van alle Chriften Potentaten , tiytge-

vTankriJk, nomen alleen den Koning van frankrijk? dewelke fijn profijt vinden-

de in het woeden van deien Oorlog , die hy lijdelijk gerokkent hadde

tuiïchen twee Natiën, die malkanderen getrou zijnde, de Heersfucht

van hem , na haar believen , konden intoomen, wenden alle devoir aan,

om die noch langer te doen voortgaan. Waarom de Koning van Groot

Brittanien fèer wel feyde, als de Sweetfche Mediateurs twijfrelden,

ofook de Koning van Vrankrijk^ wel foude willen tracleercn in een

plaats van de Spaanfche Nederlanden: Het was geen twijffel,ofVrank?

rijkfonde daar komen , ja al was het in de Helle[elf

s

, om de Vreede te

verhinderen. Gelijk Louis ook door fijne AmbaiTadeurs tot 'Breda,

het fluyten van de Vreede , op alle manieren , focht te beletten , en na
dat aan En- men feyde, prefenteerde hy aan den Koningvan Engeland , dathy

^ePrefenu- hem de onkoften , tot onderhoudinge van den Oorlog tegens de Staa-
tiedoet, ten nodig zijnde, dry jaaren lang wilde fubminiftreeren , en hemdaar

en boven noch laten toekomen Ofiende en Nieupoort, indien hy met
den Oorlog wilde continueeren.- Maar Koning forel bemerkte, dat de

groote delfeynen van Frankrijk ftrijdig waren tegens het algemeene

Jntereji van Europa , te meer , dewijl hy daar van verfekert was door

feeker geintercipieert Advijs , dat gedateert in Juny 1666. hier achter,

geproduceert is onder Num°: 1. waar in Mr . de Lionne fijnen Ko-
ning bekent maakte , dat hy in 't voortfetten van fijne geconcipieerde

concjueiten op de Spaanfche Nederlanden , geenfins foude konnen be-

let werden , ten zy door een vafte Confederatie van Engeland , Swe-

den en 't Hup van Ooflenrijk, tegens hem. Om defe oorfaak delibe-

reerde Koning forel, of hy den Koning van Portugal foude met
macht forceeren , tot een accommodement met Spanjen , dat daar

door de handen ruym mochte krygen ; Ofdat hy de Spaanfche Ne-
derlanden tegens Vrankrijk^ foude affilteren. Opditlaatlte poin&

nam hy refblutie , om eenige duyfent mannen , onder den Grave van

Caflelhaven , van Doevres na Vlaanderen over te icheepen , 't welk

ook efrect foude genomen hebben, ten zy , de Brabantfcbe en

Flaamfche Geejlelijke de hulp van de Ketters (fo noemden fy de £«-

aelfche en Hollanders) verfmaat hadden. Even wel (o was hy de eer-

ile , die door fijnen Ambailadeur den Ridder Willem Tempel in fa-
vooiflag aan nuario 1668. bedektelijk een voorflag dede aan de Vcreeniadc Sta*-

van een 'ai- ten , om tegens Vrankrijk. te maken een 1)efenjïve Ligue , waartoe

t'

a

nf
ie

f
D2~ Gehete Siveden door den Heer AmbafTadcur Dona mede prefenteér

den; daarby voegende, dat Vrankrijk hun groote prefentatien vai

fubü

en foekt

Spanjen te

fecondee-

doit een
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fubfidicn en anders hadde gedaan , om haar in alles te doen ftil fitten,

en dat het geld tot Hamburg daar toe al gereet was.

De Staaten Generaal , (om dat fy gedachten het cude feggen , dat Confidcra-

het goet was een machtigen
,
Potentaat , en voornamentlijk Vrankjijk^

\

l™ dcr StlV

tot een Vriend , maar niet tot een Nabuyr te hebben ; Dat geenen Staat

wierde geèftimeert machtig offwak te zijn , als in 't regarde van de

Macht offwakheyt fijner Nabuyrén ; Dat Vriendfchap en Vreede niet

anders was gcfundeert , als op eftime en vreefe , die d' een van d'andcr

Hadde ; Dat de Macht hedensdaags meer is ais de Reeden , dewelke in

fich fclrs niets waardig en is, fo fy niet fpreekt door den mond van 't Ca-

non , welkers ftemme mede brengt Vrees en Refpect ; En dat voorfich-

tige Princen altijd , fo veel doenlijk is , onderhouden het Contrapoit, tl) . \

behertigden op den voorflag van den Ridder Tempel dit haar impor- ,
di « met den

tant Intcreft fo feer , dat fy met hem , in 5. dagen tijds, op 't papier Ambatu?
1

brachten en teekenden dry Tractaten , fonder weten en confent van de defuTempel

Provinciën, veel min, dat de Provinciën fulx konden gecommuni- ten opftct"

ceert hebben aan de Steeden, gelijk anders altijd moet geob/èrveert lcr
'

werden in 't maken van Alliantie met Uytheemfche. Dit gefchiede op
d^Ce extraordinaire manier en fo haaftig , op dat door den gewoonlijken

uytftel , en het afwachten van de Stemmen der Provinciën en Steeden

haar oogmerk nietmochte verlooren gaan, om de reft van de Spaanfche

Nederlanden te redden , die anders licht by noch eenen Vcld-tocht

den Franfchcn Koning waren onderdaanig geworden. Onder defe Tra-

chaten was een , dat tot Londen op den 25. April S.V. 1668. befloo-

ten wierd tuflfchen Engeland , Sweeden en de Vereenigde Provinciën,

tegens de intentie van 4en fcancelier en Segelbewaarder van Enge-

land , het welke van den Koning van Engeland genoemt wierde het

(goddelijke llryvoudige Snoer , en in 't gemeen met een grootcn,doch

verijdelden naam , de Triple alliantie , ofte Ligue , waar by fy elkan- AiiianS'
?IC

deren verbonden , om de Vreede tiuTchen Frankrijken Spanjen uyt fluyten,

te werken, en door defelve Vreede de ruft en tranquiliteyt van het

Chriftenrijk te verfeekeren : Beloovende aan den anderen tot meerder

valiigheyt van defelve Ligue , dat tujftchen hun Drjen[oude zijn en blij-

ven een oprechte en behendige Vreede en Vriendschap , om^elkanders nut

en voordeel hartgrondig , en ter goeder trouwen voort te fetten , en alles

wat daar tegens mocht flrijden , teri beften afte weeren. En indien het

cjuam te gebeuren , dat dit haar vriendelïft^en heylfaam voornemen qua-

liifc en verkeert Wierde opaenomen , en by geval een ontijdige vraakjefte

Oorlog van een derftrijdende partijen , ofymnnd van haare zijde wierde

T aanqe-
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aangedaan , datfy eikanderen getrouwelijk^fouden byftaan ; Gelijk hier

achter te fien is , onder N°. 2.

Dewelke een Dit verbond heeft Frankrijk, aangefienals een Breydel van fijn on-

Viankrijks verfaadclijke begeerte , en fich felven daar door getraverfcert gevonden
Amb.ueis van fijne groote concepten. Doch de onpartijdige Chriftenheyt oor-

deelde het te zijn een Fundament tot bewaaringe der Vreede over

, Europa , waar door Louis genootiaakt is geweeft , niet alleen alle ge-

dachten , tot verdere concjueften voor die tijd te ftaaken , maar ook op
redelijke conditien , met de Kroon van Spanjen te accordecren.

Nedeiiand Als opden 28. Aug.
t
1668. tot Londen de Aóte van Ratificatie

füchtenaiT- . over defe Ligue tuffchen Engeland y ende het Vereenigde Nederland
dererrincen wierde uytgewiffelt, verlbcht den Ambajfadtnr Boreel , uyt den naam

nekken in van de Staaten (generaal , dat fijne Majejleyt van Engeland belief-

^.T^pk de fuiken heerlijken en goeden werk noch wyder met fijn Koninklijken
Alliantie, n-^i 1 -L -.r n

yver daar toe te ltieren , dat noch meer Potentaten en Vonten van

Europa 'm defelvc Alliantie mochten komen , tot verfeekeringe vaa

het gehcele Chriftenrijk. Gelijk hy tot dien eynde ook een Extraordi-

:is de Dayt- naris Geiant fond aan de Gereformeerde Vorften van T)uyt(land , haar
khsvorften, VOOr oogen Hellende het groote gevaar , dat de heele Chriflen-Wereld

dreygde, om haar daar door te lichter te perfuadeeren, dat fy haar mede
de s.virfc:s, inde Triple Alliantie fouden begeven. Hyfondinfgelijx Mr.Mar-

jilly als Gefant ten felven eynde naar de Switfers , dewelke door de

Franfche geintercipieert , en gevangen na Taris gevoert wierde, al-

waar hypublijkop een Schavot gerabraakt wierde , dat de Engelfche

met weynig moeyten genoeg hadden konnen voorkomen , ten zy de

Groote Meeflers , zedert door der Franfcben geld en beleeftheyt, uyt

icn Keyfer Engels in Frans waren ontaart , waar door fy ook beletten , dat de

Keyfer niet mede in defèlve Triple Alliantie wierde ingelaten , daar

hy hem felven nochtans toe prefenteerde uyt krachte van het 5. artieul

van het derde Tractaat tuffchen Tempel en de Staten op den \~ fanua-

rio 166$. inden Haag op 't Papier gebracht. Want feyden fy,dat

fijne Majefteyt fich daar door foude involveeren in alle deffelfs que-

ftien, en verplicht wefen fijne Legers , by voorval, te voeren tot de uy-

terfte paaien van Duytjland.

Kort daar na wierden op 't felve fundament voorflagen gedaan aan I

verfcheyde andere Princen, om haarinfgelijxinde Triple Alliantie

te trekken , als namentlijk aan den Hartog van Lotharingen , nevens

* .. eenige andere , die daar toe fèer geneeen waren , 't welk den Franfchen
en den Her- r °

• <r i i r , i

og van Lo- teer onaangenaam voorepam > ïnionderneyt wegens Lotharingen , dat

\
<

tbvissen.
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fy van de tijd van Hendrik, de I V. afvan ftuk tot ftuk hebben Toeken

op te flokken , om daar door een vaften voet op den Rijx-bodem te

hebben, alsook, om het Hertogdom van 'Bourgondien af te mijden

van de Spaanfcbe Nederlanden , en het Hertogdom van Luxenbnrg

als belegert te houden , en om te verbreeken de Linie van Communi-
catie, die Milanen aan Vlaanderen pleeg te hegten. So had haar den

Cardinal Richelieu geleert , dat fy op die voet fouden konnen komen
tot de Monarchie, waarom (y naderhand, als fy fagen, dat fy Lotharin-

gen niet als een Gifte van den Hertog konden obtineeren, gelijk fy haar

felfs wijs maakten , hem tot vier maaien toe hebben gedwongen , om
fijne Traóhaten met haar te veranderen , en daar by elkereys aan haar

nieuwe voordeelen te geven •, fy conftringeerden hem mede , om fijne

oude Militie aan haar over te geven , en om weder nieuw volk in de

plaats te werven , bindende hem diervoegen fijne handen , dat hy voor

eygen geleden leet geen vraak konde nemen , om allo meer een Vajal

Viui haar te blijven, als een Souverain. Om nu te beletten , dat Lo- datdeFraa-

tharingen fich niet mede in de Tripte Alliantie foude begeven, en fich ongehoorde
1

dekken tegens haare dreygingen , refblveerden fy die vereeniginge voer wiiié belet-

te komen op eenige onrechtmatige en beufelachtige pretexten , als dat '

den Hertog fijn Hertogdom aan haar hadde verkort , daar toe fy hem al

mede hadden gedwongen , hoewel hy niet gecjualificeert was , tot na-

deel van fijne wettige Erfgenamen fijn Land te verkoopen ; en als fy fa-

gen,datter fich eenige difficulteyt op dede in 't fëlve onwettige contraór. en hem fij«

wegens de leverantie , gaven fy in Augufto 16'70. laft aan den Mar- oSddigea
fchall^ de Creqtti , om den Hertog in perfoon te vangen , en 't zy le-

vendig of dood voor den Koning te brengen, gelijk daar weynigaan
haaperde , of't ware haar na vvenfch gelukt. Doch {y dwongen hem
voort door geweld , het kleyne reftantien , dat hy noch overhield, me-
de te quiteeren , door welk violent middel fy de Koop wederroepende,
het Hertogdom behielden , fonder den bedongen prijs te bctaalen

;

'T welk alles gefchiede na de Vreede van de Tirencen , en direct te-

gens deffelfs conditien. Op dufdaanigen fchandigen wijfe en valfche

pretexten joegen fy een Souverain Prins uyt fijn Gcbiet , en handelden

met hem en fijn Land na haar welgevallen , 't welk van niemand anders

konde verwacht werden , als van die een onverfadelijke begeerte hadde
tot de Vniverfele Monarchie. Naderhand lieten de Franfe haar,door

veele follicitatien van den Hertog en andere Princen induceeren, om
met hem een accommodement te maken , doch op fulke conditien,

waar door den Hertog meer een flaaf als Recent foude zijn: nament-

T z lijk
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lijk, dat van 8000. mannen, die fyin Lotharincen wilden onder-

houden, 1 500. van den Hertog gefoldoyeert fbuden werden, en de relt

van den Koning ; dat men een Qtadelle tot Nancy foude bouwen , al

mede op koften van den Hertog,en dat,fo lang die niet was voltooyt,hy

niet van fijne Domainen trekken (oude, maar dat hy in Frankrijk^ foude

gaan woonen in een Stad naar fijnen fin; als Tllois, Tours y &c: en aldaar

't fijne verteeren , en alle fijne Troupen overgeven aan den Koning.

staatenwor. De Staatcn ondertulfchen , hoewel die in het bevorderen van de

FMafche ge. Triple Alliantie , niet min geoorloofde en wettige , als wel voorfich-

«ireyst, tige wegen en middelen gebmykten , nadcmaal fy alle haare raadflagen

dirigeerden tot haaren welftand en fecuriteyt aller nabuyrige Potenta-

ten , op dat de luxurieerende , en een algemeyn bederf dreygende aan-

flagen des Franfchen Konings niet mochten fuccedeeren, veel min, dat

fy hem een voet Lands ontweldigt , of de minfte moleftie in fijn Rijk

veroorfaakt hebben •, So heeft dat echter het opgeblafen gemoet van de

Franfche , fo ontfteeken , dat fy op de Staaten , die fy uytmaakten voor

Canaille , dreygien revenge te willen halen, en haar heel te onderdruk-

ken , al foude het haar halfKoninkrijk koften.

Dit voorverhaalde is de waare oorfaak van defen begonnen Oorlog,

en al de wereld weet wel,dat al 't gene Koning Louis buyten de voorfz

Ligue pretexeert , maar een deguifement is van de rechte oorfaak van

iijn colere, die hy door fijne Minifters aan alle Hoven klaarlijk heeft

die tekens ontdekt. Defen Oorlog, ftelde hy alvaftvan de tijd af, dat de Tri-

Y
itdc? ^~

m
plc Alliantie isgeflooten; zedert wanneer hy ook, na de Les van

len, Machiavel , geduyrig befig is geweeft , met overleg , hoe hy beft den

Vereenigden Staat , als zijnde een Rotfteen , op dewelke fijne groote

Defleynen^en Voornemens altijd fchripbreuk ftonden te lijden , in alle

manieren foude nadeelig zijn,haare welvaart befnoeyen en eyndeiijk ge-

heel onderdrukken en overweldigen , om dan onbelet fijnen gang te

met ver- gaan,en fijne beiluyten uyt te voeren. Hier toe is hy te meer aangemoe-

g£oo?e
C

"uc-

tt "^ ^oor ^e k°°Pe van f!Jne goede fuccelfen , die hy fekerlijk te gemoet
«eaen. fag uyt de verraderie der gener , die hy in Nederland , door fijne goude

Lottifen, foude vergiftigen en corrumpeeren ; Uyt den aart van 't Volk»

dat in de Koopmanfchap, Zeevaart, en Handwerken meer was ervaren, h

als in den Land-Oorlog , waar van het door langen Vreede geheel ont-

went was •, Uyt de Faftie , die in het felve Land predomineerde , en

het abfoluyt Bewint en beftier , niet alleen van Polityke en Kerkelijke,

maar ook felfs van Militaire faaken aan fich trok , fonder na het Advijs

yan oude en eryaarene Militairen te willen luyfteren , daar fy nochtans

de

:
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de Militie felfs in gcenen deele verftonderden meeft alle militaire plaat-

feu vergaven aaii fodaanige , die fy van wegens onderlinge Coufmage,

Faveur , eygen Intereit, ofte anderfins , voor andere prefereerden, fon-

der aanfïen , offulke perfoonen daar toe becjuaam ofniet bequaam wa-

ren, waar door de oude Militaire Difcipline ten gronde toe is vervallen.

Door defe , en diergelijke reden meer, daar van wy by vervolg nader .

fullen tracleeren , heeft Louis fich volkomen verfeekert , dat hy die

Florifante Provinciën , dewelke in Situatie , Macht, Rijkdom en alder-

hande Ovcrvloet geen eenig Koninkrijk behoefden te wijken , en door

defelvc, lichtelijk alles foude verkrygen , wat fijne Bcgeeriijkhevt en

Heers-fucht foude konnen ontvonken.

Den Oorlog van den Btjfchop van Munfler bracht te wegen , dat-

ter tuflehen fijne Keur-Vor(lelijke 'Doorlucktigheyt van Brandenburg,

en den Heer van 'Bevewing , als Gevolmachtigde van den Vercenig-

den Staat , een 'Defenjive alliantie wierde geflooten , en caufeerde

veel murmuratie onder Groot en Kleyn, binnen en buytcns Landsj Dat Mmtu-

rnen van een rnuys gebeten wierd , dat iiilx nergens van daan quam, als
bederf

e

'd

dat de Militie requircerde een Generaals Perfoon en Illuftcr Hcoft;Dat wegens den

de voorige Oorlogen onder de Princen van Orange fo gelukkig en aan- ^^^ vau

fienlijk waren gedreeven , maar dat men nu , by fatite van dien , wierde

befprongen , door fodanig een , die men in voorige tijden , als niet ge-

acht , met een geficht konde dwingen , en onder de voet houden , ge-

lijk . *Aitz.ema verhaalt. Alle de Provinciën , uytgefeyt Holland , Diffènrie

waren gerefolveert, om den Heer Prince van Oranje ad vitara te ver- provinciën

piefen tot (generaal over de Militie. De Heeren van Gelderland
,

wc§^? f
dreeven het geduyrig: Vecle ook in Holland, men feyde wel van Van sijn

Veertien leden. Zeeland Diifimuleerde niet te feegen , dat een Ge- Um^\od '
tot Capiteyn

veraal en Sttd-houder van noden was , om voorts te balanceeren de Geneiaei

al te groote Macht van Holland , die de meefte Authoriteyx , felfs in

de Generaliteyt gebruykte , tot nadeel van de andere ; En verfocht

insgelijx , dat Sijn Hoo<jhc)t inden Raad van Staaten mochtecom-
pareeren, en aldaar Seflie nemen, om van jongs op , de gronden van

de Regeeringe te leeren verftaan , en daar van geimbuëert te werden,

alles op den voet , gelijk voor defen aan Sijn Hoogheyt Frederik^ Hen-

drik^, in den beginne van den jaare 1600. en aan Sijn Hoogheyt

Tnns Willem de I Lbzydc H.L.M. A°. 1638. medeby hetaan-

breeken van haare jaaren van difcretie , in den Raad van Staaten acces

en toegang is vergunt. De Heer Keur-Vormvan Brandenburg fchreef Keur Bran-

in faveur van Sijn Hoogheyt een brief, in feer beleefde en fubmine
f^»ft

g
daiU

T $
termen,
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«vereen - termen, die by de Heeren van Holland feer cjualijk opgenomen werd,

J^afeiTde* ŝ n *ct begeerende , dat daar van foude werden gegeven copie aan de

welke qua- Provinciën , die dat verfochten •, En obligeerden den Heer Prefident,

«igenomen. den felven briefweder in de fak te iteeken , fonder daar over te delibe-

reeren , min te refolveeren , fcggende : Dat baar abfolti)t verboden is,

aantenemen eenige recommcndatie van eenig vrsemt 'Prins , tot avance-

ment vanjmdnd , men het ook^ mochte zijn, fa dat fodarage gerecom»

mendeerde wierd verklaart tnhabil , cm eemgamptte bekjeeden. Seg-

gende vorder , dat het niet kpnde voerden geexcufeert van[editie , en dat

de Mini/Iers van Brandenburg , die defe faake pouffeerden , alsfedi-

ticufe , door (uixfouden verliefen de exemtie en ejfelï van haar Cbara-

Her, En by aldien fijne Keur-Vorftelijkc Doorlnchtighejt perfifteerde

bv fodaanige reccmmendatie , d.nmengetn beloofde(ubfidien joude be-

taalen. Waar op defelve Hollandfe Heeren pcrfifteerden by haare

maxime, dat de hooge Charges niet behoorden perpetueel te zijn, maar

met elke Expeditie ofte Campagne te eyndigen , en iloegen voor den

Hertog van Turenae , onder voorgeven , dat de Koning van Vrankrijk

ongern foude fien , dat het Opperfte Gefag aan den Prince van Oran-

ge cjuam , den welken hy met de demolitievan Orange hadde t'on-

vreeden geftelt , en die om de proximiteyt met den Koning van Enge-

land , en hoope van fucceflie tot deffelfs Kroon , meer Engelfch als

Franfch foude wefen; en dat men den Koning van Vrankrifk. Zonder-

ling foude verplichten door het aannemen van Tmenne. Maar om dat

Zeeland en andere Provinciën op het Avancement van Sijn Hoogheyt

geweldig drongen , en op hoope van eenige fatisfactie te geven aan de

&}* toozhett Prins-Gejinde y fprak Holland van genegentheyt tot aanneeminge

TOmenSF"
van net accoord in 't jaar 1660.

.
gemaakt met de Princeffe ^Royale,

Kind van Moeder van Sijn Hoogheyt : Namentlijk , dat Holland den Prins-
Staat, foude aannemen als Kind van Staat , ende hem geven een goet oi>

derhout, en goede Raats-lieden
,
gelijk hy op den 13. April 1666.

ook effëctivelijk tot Kind van Staat is aangenomen, onder de Oplicht

en krügt en Curatelle van de Heeren van Noortwvjk^, Foreft , Adrian van
curatems.

*2iicnyotg %
Heere van T^aalt.vvjk^ en Out-Burgermeefter der Stad

Dordrecht , Cjillis Valckjnier Regeerende Burger-Mceftcr der Stad

Amjlerdam , en de Raad- P'erf'onaris de Wit. De Heer van Gent

wierd geciigeert tot fijn Gouverneur.

z-dert
Zedert het jaar 1650. was den Staat geweeft fonder Stad-houder

wanneer den en (fapitcyn Generaal , en zedert de dood van den Graafvan Brede-

fST8
YQ&Q > ook fonder Veld-Marfchalk^* en in 't regarde van den Heere

Prir.ce



TWEEDE DEEL. 15 1

<Prince van Orange droeg Holland groote forg, dat de Republijk stadhouder

mocrublyvenfonier Stadhouder. Alledefe, en diergelijke verande- 5? T?Id
"

ringen konde maken een Man , die de t ij d waarnam, gelijk y^itz^ema

op feekere plaatfe feyt , mcynende daar mede den Raad-Penfionaris

M\ Jan de Wit,

Door de Vreede en Alliantie met Engeland en den c
BiJfcloop van Confi-H.e-

Alttnjler kreegende Staaten weder haare handen ruym, encapteer- hetarancel

den daar door de occafie , om het Beftier van haaren Staat te reformee- ™eiK van

ren, en te brengen op eenen vaften en onveranderlijken voet. Want als
:

die gene-, die het Roer van het Schip van Hollands Regeeringe in han-

den hadden , fagen , dat StjnHooghep in genaade byGod, en liefde

by het Volk opwies ; Dat hy de achtien jaaren van fijn ouderdom haaft

foude bereyken , welken termin van de refpective Provinciën vaft ge-
fielt was , om het Intreft van Sijn Hoogbe/t , voor het verloop van
dien , niet te fnllen aanroeren ; En om dat fy wiften , dat de Provincie

van Zeeland feer inclineerde tot avanceinent van den 'Prins ; Dat
j
Vriejlanden Groeningen fulx niet min fochten ; En dat het aan Gel-

derland, Vytrecht en Overyffel niet foude haaperen; om dat fy in

:
hem bevonden preuven van capaciteyt , moderatie en difcretie ; So
vrcefden de Hollandfche Bewinthebbers , dat Sijn Koooheyt door
fijn avancement, al te onfaggelijk en te groot foude werden; Dat
hy Alliantie met Engeland mochte aangaan ', tot prejudicie van de
voorfz. Regeeringe ; Of dat hy uyt weervraak den genen de voet

foude dwars fetten, dewelke hem, van fijner jeugd af, altijd hadden

onderdrukt , en gefocht te niineeren , hoewel haar eygen particulieren

haat , tegens het Huys van Orange opgenomen , hier van meeft oor-

faak was.

Om defe , en diergelijke reden , poogden die van Holland , de Hoiiand

Staaten van de andere Provinciën daarin behendiglijk voortekomen, Sprietten,
©fien minften te diverteeren hun oogmerk , van aan den Prins op fijn

achtien jaaren op te dragen alle de Eminente Charges van fijne loffe-

lijke Voor-Vaders. Tot welken eynde {y ter Vergaderirige van de
Staaten Generaal voorfloegen , dat men in defe conjuncturen van tij-

den (als wanneer de Koningvan Frankrijk^ noch in de Spaanfe Ne-
derlanden , door fijne avantagieufe invafien, aan haaren Staat feer groot

mistrouwen gaf) niet alleen alle Frontieren , aan de Brabantfe kant,

met fterker Garnifoenen mofte voorden , en daar ontrent een vliegend

Leger in 't Veld brengen, maar ook, ('t welk wel het principaalfte

was) dat men terftond mofte kiefen een bequaam en geëxperimenteert

Hooft
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Hooft over de Militie,aan welkers goede conduite en vigilantie de goe-

de fuc cellen veel fouden hangen,cker toe voorftellende den HeerWurts,

zijnde een Sweed van geboorte, die, in dienit van de Kroonenvan

Sweeden en 'Denemarken , fonderiinge preuven van fijne dapperheyt

hadde gegeven. De andere Provinciën , Tiende , dat defen voorilag , in

defelve tijd , wel cenige confidentie hadde , doch dat die was nadeelig

aan Sijn Hoogheyt en het Huys van Orange en Najfau , floegen voor

Prins Maunts ,Vorjl van Najfau , den welken Holland, om veel e

byfondere refpecfcen , nietdorft declineeren, maar hadde hem airede

gedeftineert tot een Extraordinaire Ambafiade aan den Kerfer en het

Jlijkj als wanneer den Heer Wurts , den welken eenige abfoluytvoor

Seconde van Vorft Maurtts begeerden , doch evenwel het volkomen-

bewint , onder haar directie, foude hebben.

separecit
Daar en boven , fo fochtén defelve Hoüandfche Heeren , tot voor-

-Aetstadhou- kominge van de opdracht der gefamentlijke Eminentien en Dignitey-

van'VGene- ten op S ;

f> Hoogheyt , die fijn Voor-Vaders hadden bekleet , het Ca-
r-alfchap piteyn-en Admiraalfchap Cjeneraal te fepareeren van het Stamouder-

fchap. Hier over wierd Vytrecht met Holland, als aan 't Cehe door

particuliere weldaden te feer verplicht zijnde, haafteens; Maar Zee-

land fteldefich ter eerfter inftantie daar dapper tegen , alsook Vrief-

land en Croeningerland , om' niette zijn tot prejudicie van haar evgen

Stadhouder , die daar door de occaiie foude benomen werden , van oyt

en-maakt Generaal te mogen werden. Gelderland en Over-Tjfel betoonden
lier Eeuwige

-

daar over mede haaren degouft, 't welk Holland fiende, practifeert

en arrefteert op den 5 Auguili i66j. een £eu\vi? £dil~b , een vreem-

de t'famenfweeringe , die men oppronkt met een heerlijken titul , als

{trekkende tot Voorband van de Vryheyt , mitsgaders tot Confervatie

van de Senigheyt , en van Gemeene Rujle var, den Lande van Holland

en Wefl-Vriejland , daar nochtans de Vryheyt. Senigheyt en Cjemee-

ne Rufle wel waaren gemaintineert onderde Stadhouderlijke 'R^egee-

rinoe , en buvten defelve «etroubleert en gekrenkt.

pcflèlfs By dit Sditl fouden alle Hceren, doen ter tijd in Ordrevande;

Ridderfchap befchreeven, ofte in Vroetfcbappen gekofen , en diej

noch namaals in de 'Ridderfchap befchreeven ^ oftot Proet[chavpen\

verkofen fouden mogen werden , als ook de Raad-Tcnf.onaris byfo-

lemnelcn eedê* verklaaren, dat fy felts, ofdoor andere, novt eenige pro- <

pofitie fouden doen tot verkiefinge van een Stadhouder, maar dat dij

felve Charge in alle manieren fcude zijn en biyven gemortirkeert , dat

.

fv met alle efficacie de faake ter Gencralitcyt daar heencn fotiden hel-

pen

teneur.
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pen dirigeeren, ten eynde by de Bond-Cjenooten van de andere Provin-

den geftatueert mochte werden > dat die gene, die oyt foude gebruykt

werden tot Capiteyn of Admiraal (generaal. , niet foude mogen we-

fen of blijven Stadhouder van eenige Provincie ofte Provinciën. Dat

voorts uytdrukkelijk in de Inftnicüe , fo voor een Capiteyn , als voor s

een A'dmiraal-Cj'eneraal , foude werden ingelijft , en de geëligeerdc

by eede verplicht , niet alleen daar jegens noyt directelijk ofindirecte-

lijk eenig verfoek te fullen doen , maar fohem het Stadhouder[ch^p

t'eeniger tijd , by eenige Provincie, mochte werden gedefereert, te ful-

len refiifeeren. Alles volgens inhout onder Nam . 3.

Dit wierde alles fo flip volbracht , dat veele verwondert waren , dat gJ^l^JS
6

den Eed , tot mortificatie van het Stadhcuderfchap » 1b promptelijk befwooxea

en fonder tegenfpreeken voortging. Maar de reden was , dat de TIn-
JJJJtJj,*

Rc"

raliteyt daarbijnde , de andere haar niet dorften ftellen tegens de plau-

fible namen van Libmeyt en Privilegiën. Het Neftar Antocraücun»

hadde bevangen het geheele lichaam van de Regeeringe. Alle die afv

keerig waren van den Eed , vreefden uyt de Vroetfchappen geworpen

te werden , en de blaame , van te willen contrarieeren de Galde Vry-

heyt en de Trivilegien van 't Vaderland , om welkers krenkinge men
de vvaapenen hadde aangenomen tegens Spanjen.

Tot Edam alleen was een out man , die feyde : /£. ben ent èn doof, clïïuec»
aR

en l^an den Eed niet wel hooren, en wil liever nytgaan ', gelijk hy ook de-

de. Daar na dorfï (ich niemand daar tegen ftellen , of hy wierd gehou-

den voor een van die Bons Atnis, dewelke toegedaan waren den c
Petit;

Maiflre , en die daar van repte , wierd fchuldig gehouden aan 't Crimen
.... en raakten in ftaat, om noyt te komen tot eenig Publijk Employ,
dat alleen gereferveert bleef voor die 't Eeuwig Edict met hert en ziel

maintincerden. .

Evenwel , om te toonen , ds of men het Avancement van Sqn ^idsÊc
H&ogheyt mede betrachte , vergunt men hem Sejjie inden Raad van vergunt in

Stante , om aldaar geimbiieert te werden met de vereyfle kenniffe, van staaten.

Vaa

defaakenvande Militie, Finantie en Politie} Ende ingevalle eenig

Leger van den Staat te Velde gebracht mochte werden , dat in fuiken

cas, den Heer *Prince mede in politijke Qualiteyt,het zy als daar toe uyt

den gemelden Raad gecommitteert,ofte anderfins,deCampagne en De-
,
liberatien van de'gedeputeerden en Gevolmachtigden van haare Ho:Mo:
te Veldt by te woonen,om alfomeer en meer bequaam te worden tot fo-

daanige Employen enCharges in en over de Militie,te Water ofte Lan-
de, als waartoe den Staat hem namaals foude goetvinden te verkiefen..

v ai&



Vrankrijk

foekt de
Spaanfche
Nederlanden
by Accord.

neemt refo-

lutie om de
Vereenigde
Nederlanden
te beoorlo-

gen,

daartoe het
gebruikt dry
middelen ;

Vrankrijk

bekommert
de Negotie
van de Ver-

eenigde Pro-

vinciën.
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* Alfb de Konink. van Vrankrijk, ? door het maken van de Tripte

Alliantie , is genootfaakt geweeft, om met Spaden te fluyteneen

Vreede , die fijne begeerte geheel niet voldede , en daar door geen kans

fag , om door gewelt de Spaanfche Nederlanden te verkrygen , die hy

oordeeldehem van noden te zijn tot fijn oogmerk, fo focht hy defelve by

verwiffelinge te krygen tegens het gene, dat hy noch in Navarre en daar

omtrent befit ; en om dit te beter te doen gelukken, beloofde hy aan de

Spanjaarts een langduyrige Vreede, daar by voegende, dat fy doch die ^
Landen niet konden conferveeren , als door groote onkoilen , en con-

tinueele Oorlogen die uyt te putten , en al de reit, van de Monarchie

in perieul te (tellen. Doch alfo daar niet opvolgde , en hy evenwel fijne

.

Heers-fucht en Ambitie niet konde inbinden , nam hy voor de Veree-

nigde Nederlanden felfs directelijk aan te taften en te beoorlogen, ont-

der pretext , als of fy oorfaak waren van de voornoemde Alliantie en

Vreede ; Dat fy hem fijne delfeynen meermalen hadden gediverteert

;

en dat fy door haare groote Commercie en Zeevaart fijn Rijk en On-
derdaanen feer nadeelig waren ; hoewel het hem alleen maar te doen

was , om door het concjuefteeren van defelve , hem een weg te baanen

tot de Vniverfele Monarchie-* gelijk te vooren verhaalt is , denkende,

dat hy de Spaanfche Nederlanden daar na ongetwij fielt foude bekomen,

als hy die rondom omcirtgelt, en van alle buytenlandfche afiiflenie afge-

fneden ibude hebben.

Om dit werk wel te beginnen, heeft hy gebruykt dry principale

middelen: 1. Heeft hy getracht in alle bedenkelijke manieren de

Negotie en Scheeps-vaart der Ingefetenen van de Vereenigde Provinciën

niet alleen geheel te incommodeeren , maar ook t'eenemaal te ruïnee- I

ren. 2. Heeft hy gefocht den -band van de Triple Alliantie )os te

maaken , de Vreede tot Breda en de Defenfive Ailkntie in den Haag
op den 25 January 166%. tuflehen den Koning yan Engeland , en

de Staaten der Geünieerde Provinciën opgerecht , te verijdelenl
.

3. Heeft hy alle Potentaten en Staaten van Europa foeken aan hem te

verbinden , en ter contrarie , tegens 't felve Nederland foeken opte-

roeyen alle die gene 't felve (ouden konnen a/Iifieeren.

Het eerjie poinlt aangaande , namentlijk^de bekomweringeennüne
van de voorfz. Negotie ; So is notabel , dat de Konink van Vrankrijk.

de florifante welvaaj* van de Vereenigde Nederlanden al voor lang

meteen fonijdigen oog hadde aangefien , dat hy defelve in haar goet

recht by verfcheyde occafien hadde foeken te prejudiceeren , want hoe-

wel hy met de Staaten in den. jaare 165 7. by een nader Tractaat had-

de
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degerenoveertdc Vryheden en Privilegiën , die wederzijds onderda-

nen egalijk en reciproquelijk fouden hebben en genieten in de Landen
fo van frank/ijk. ^s <te Nederlanden , fo hadde hy haar doch 't effect

en profijt van dien (beken te priveeren door feker Edicl: in dato den 15.

Ma*rt 1650. waar byhy verbood aan alle vreemde Scheepen in de

Havenen van fijn Rijk te mogen inladen , fo lang als Franfche Schee-

pen daar te vinden waren , doch dat die Rigeur fo precijfe niet in Pra-

dijk foude werden gebracht , maar dat de Koning daar in foude difpcn-

feeren , en de Vreemde Schippers en Scheepen ook tot ladinge admit-

tecren , mits dat fy voor die Difpenfatie en Licentie t'elkens fouden

moeten betaalen een goede fommevan penningen als vooreen Paf-

poort ; Om dat nu de Staaten faagen, dat men in Frankrijk, doordefe

redemptie en betaalinge in der daad wilde introduceeren en in trein

brengen het Lafl-gelU > dat men daar voor hadde op alle Vreemde
Scheepen te ftellen , doch dat ftrydig was met voorgaande beloften , en

den Teneur van voorige Tracïaten en Alliantien tuffchen haar en

Frankrijk^ aangegaan , fo hebben fy daar in willende voorfien > by haar

Placaat op den zo slugufti ió^p .fcherpelijk verboden aan alle haa-

re Onderdaanen, dat fy haare Scheepen in Frankrijk ladende, de

voorfz. beladingen niet en fouden betaalen , ofte in eeniger manieren

daer over compofeeren , op poene van dry 'dujfent guldens opyderfchip
contrarie defes doende te verbeuren. Doch om alle verdere difpuyten

teeviteeren, wierdopden 27. jipril 1661. tot Paris tuffchen den

Konina van Frankrijk.* en de Statten Cjeneraal geflooten een Tra-

tiaat van Friendfchap, Confederatie , Navigatie , jammerde en Ma-
rine , waar by in 't 20 110

. Articul de egaliteyt van beyde de Natiën is

geftelt met defe woorden : Ende mits dien [uilen de onderdaanen van

fijne Majefleyt en die van de Staaten Generaal vry ende liber met haare

Koopmanfchappen ende Scheepen mogen frequenteeren de Landfchap-

pei , Landen , Steeden , Havenen , Plaatfen en Revieren van des een en

des anderen Staat , en defelve daar brengen, ende aan alle en eenygelijk?

[onder onderfcheyt verknopen , ook kpopen , traffqueeren ende vervoeren

alderhande foorten van Koopmanfchappen ende waaren , daar van het

inbrengen ofte vervoeren aan alle de Onderdanen vanfijne Majefleyts of

de gemelde Heeren Staaten Generaal met en jal zjijn verbooden , fonder

dat die réciproque Fryheyt door eenig 'Privilegie ^DHroy , ofte eenige

: andere particuliere vergunninge [al kpnnen werdengehmiteert en gere-

;

ftringeert ; den Traan alleen uytgefondert &c. So lang de tijd van het

voorjz. t 'Privilegie aireede by de Koning gegeven, fal lopen ,fuilen xve-

V 2 dcrzjjds
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derzJjds onderdaanen t*elken$ betaalen de gewoonlijk? en andere Rech-

ten , die byfijne Majefteyt enfijne Succeffeuren , ofdoor degemelde Hee-

ren Straten Cjeneraal in de Landen onder haare gehoorfaamheyt in €u~

ropazj-jnopgefielt, fonder dat de voorfz,. Onderdaanen van des een of
des anderern zjjdefullen gehouden wefen te betaaien meerder ofte andere

'Rechten , Laflen , Tollen of eenigderhande andere Impcfjtien op haar e
"

Perfoonen , Goederen , Waaren , Scheepen ofte Scheeps-vrachten , dire-

Üelijk^of tndircclelijk^t onder wat naam , titul , oftepretext het coh^ fa-
de mogen wefen ? als die, dewelke betaalt werden by des eens en des andc-

rens eygen en natuurlijke Onderdaanen.

Hoe folemneel, en niet wat expreffe en naakte woorden dit Traélaat

was geflooten , fo heeft nochtans de Koningvan Frankrijk^, felfsiri

't jaar 1666 , als hy met de Staaten tegens Engeland noch 'm open-

baaren Oorlog was , en ook naderhand door fubtiliteyten en artificien

.

• het voorfz. Tractaat , ten reguarde van de gelijke belaftingen van we-
derzijds Onderdaanen geëludeert door Gratifkatien en Vergunningen

van Vryheden aan fijne Noordfche Compagnie , en door fo hooge be-

laftingen en tollen op de Nederlandfche Waren, dat daar mede in

Vrmkrijk. niet was te traffiqueeren.

Behalyen dat , fo wierd eenigen tijd de Nederlandfche Negotie en

Navigatie op dat Rijk , boven andere Natiën , van de Fermiers door

onlydclijlce belaftingen feer onrechtvaardiglijk gequelt en te niet ge-

behftdeHoi- daan. Als by exempel: Èenüuk'Hollands laaken van 24. a 25. el-

k
a

c

n
nCn

K La" len , dat A°. 1652. betaalde 6. guldens voor het Recht van inko-

men, en A°, 1654. wierde verhoogt op z6. guldens, daarna A°. 1660.

andermaal wierde verhoogt tot op 5 6. vuldens , dat verhoogden fy , 'm

het maken van defen nieuwen Tarrif tot op 80. gulden*. So ver-

De Fermiers hoogden fy alle andere Vreemde waaren naar advenant. De Fermiers

d^ren'dc" en andere begonden de Nederlandfche Scheepen en Volk , tegens de
Nederian- voorige-Tractaten , geheel te incommodeeren en te berooven , gelijk fy

deden tot Ru: indenjaare 166%. aan het fchip Catharina van Mid-
delburgen de ingeladene goederen en volk,als ook daar na noch aan een

fchip van Hoorn, Ontrent den felven tijd wierden 12. Nederlandfche

Scheepen tot Roebelle , door den Heer Colbert de Terron Intendant

van dat Diftrict , verhindert eenige goederen te mogen inla^jn. Men
difEculteerde mcdett| fel ver tijd aan de Kamer van de Oo(l-fndifchc

Compagnie in Zeeland te reftitueeren haare gebergde goederen uy t het

Vat-gdd In- ichip Delfland. De Koning hadde op alle vreemde fcheepen, in fijne
2^-orrt. havens komende , een tr.xe van 50. ftuyvers per Vat gefet , 't welk hoe

wel
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wel een exceffive befwaarnis is , fo wierde defelve noch daar mede ver- De scheepen

eroot , dat de Pachters ofte haare Ontfangers al defelve fcheepen lieten ,^
rdc;) i la -

b r , vrt ir «ikgcmcc-
meeten van iulke Maats, dieiewel 20. 30. a 40. Vat grooter maa- ten,

ten , als fy konden voeren. Dit molt punctueel betaalt werden , offy

wierden met haare ladinge van de reys opgehouden , en noch gedwon-

gen boeten en onkoften te betaalen. Hier mede was 't noch niet ge- en vat-geid

noeg, maar fo in de Franfche Havens leedige fchepen aanquamen , op j^^effy
hoope van Vracht > moften fy weder ledig vertrekken

; ja het is gebeurt ledig wwen.

dat fy de Schippers , dewelke daar de waarde maar van een a. twee Vat

goet gebracht hadden, en meer dan tweehondert en twintig Vat konden

laden , 't geheele Fat-geld deden betalen , monteerende ter fomme
van 600. en meer guldens , daar fy maar 18. guldens voor vracht had-

den genoten. Diergelijke ondraagelijke quellinge en onfchuldige la-

ften , direct ftrydende tegens de Voorige Tradaten van Commercie
wierden op alderhande manieren , en op veele plaatfen opentlijk aange-

leyt en gedirigeerd tot mine des Nederlandfchen Handels , op en uyt _dat

Rijk na l^ederland, op dat daar door foude afgefneden werden de Cor-
refpondentie en Alliantie , die van allen tijden , tuflchen defe Kroon en

Republijk was geweeit , en, was 't mogelijk , defelve Republijk te doen

refol veeren tot offenfie tegens den Koning , of tot .een openbaare rupru-

re , om aan de Wereld te doen blijken , als ofhy geen oorfaak gegeven

haddetotde eerfte aggre/ïie, often miniten , ombuyten openbaaren

Oorlog , de Ingefetene van dien door neringloösheyt nyt te droogen,

en te confiuneeren , en door het diverteeren van haare Negotie , als

zijnde de ziel van de Nederlanden , den felvcn Staat te .brengen, buy-

ten poftuyr en vermogen van fwaare Oorlogen tegens hem te konnen

uytvoeren.

De Staaten Generaal door defe onrechtmatige actiën en qtiademe^

nees der Franfchen (lende , hoe defelve haare Ingefetene van alle wel-

vaart fochten te beroóven , fielden den Koning , door haaren Ambaffi-

deur, voor oogen de onrechtmatïgheyt fijner proceduyren , en fijne con-

traventie van de voorfz. Tractaten ; maar kreegen geen ander befchey t,

als dat fy in haar Land mochten doen na haar welgevallen, gelijk hy in 't

fijne j 'T welk de Staaten nootfaakte , om tot maintenue van haare Fr:;nfe Ma-

onderdanen , by Forme van Reprejfalien , zijnde voikomentlijk gefon- ™
Geween

deert op 't Recht der Volkeren , ^p'den 2. fatwary 1671. by haare m-Nederiaud

2. refpectivePIaccaten, beyde onder JSIum". 4 Tenen, ftriktelijk te
vei

°
cn '

verbieden het inbrengen , verkoopen , en confumeeren van alderhande

Brandewijnenen Gedifleleerde Wateren? als ools van Franfche Manti-

V 3 facturen»
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facturen , op dewelke op denfelven Datum mede van de Staaten van

Holland geftelt vvierd Ordre en 't Reglement mede onder Nurn\ 4,

hier achter geproduceert.

De Koning hier van per expreflen tijdinge krijgende,dede aanftonts

(dat belachlijk is) by anticipatie , eer fijne Onderdanen noch kenniffl

hadden van de voorfz. Placaten in ?S{ederUnd gepubliceert , doo: lij-

nen Raad van Staat vervaardigen een Placaat , waarby hy allen frjnefl

Onderfaaten verbood eenige Brande-wijnen te embarcjueeren in Hol-

landfche Scheepen , op ftraffe van conhTcatie , en 1500. guldens boe-

te ,. en ftelde op yder Laft Haring of Bokking , dk in Hollandfche

Scheepen, ofvoor reekeninge van Hollanders in fijn Rijk mochten

gebracht werden op den 1. April 24. guldens , op den 1. fuh $M
guldens , en op den 1. OElober 40. guldens; En op de Specert;: der

Hollanders 30. pro Ce^to , buyten de oude Tollen, 't welk alles

breeder tefien is onder Nam . 5.

DeCe belaftingen en andere onverdraagelijke extorfien deden de

Staaten Generaal Refolutie nemen , om by haar Placaat op den 2. No*
vember 1671. te verbieden alle Franfche Koele-lVijf.en , Az.ijnenm

Kanefajfen , 'Papieren en Kaftanien, naar inhout van Num°. 6.

Door welke voorfz. Placaten in Frankrijk, veroorfaakt wierd fui-

ken ftilftand vanNegotie , dat de Frahfcbe fclfs de fchaade , die iy jaar-

lijx daar by fouden komen te lijden , over 35. Millioenen taxeerden»

om welke reeden de Koopluyden van Bourdeaux> Nantes, %ouaa &c.
byRecjueftaan den Koning feer klaaglijk demoniireerden , dat dus-

doende haaren Koophandel genoegfaam geruïneert was , maar kreegen

geen anderen trooiu , als datfy nu wat patientie moften hebben , om de

byfondere conftitutie der Arfaires , die fulx vereyften , en dat haare

fchaade naderhand dubbelt vergoet foude werden,

vrankriik
Noopende het tweede poincl: ; namentlijk de Trip/e Alliantie , zijn-

fockt de de een defenftve Ligue tuffchen Engeland , Sweeden en de V'eree-

lianucte" ragde Provinciën , fo heelt Koning Louis eerflmet alle kracht, door
bfeeken, fijnen AmbafTadeur Colbert , gefocht, dat hy in defelve mochte

ingelaten werden , om daar door te beter occafie te vinden , defelve

te breeken en te vernietigen ; Maar de Commiffariffen van den Ko-

r.ing van Engeland , als den Hertog van *Buckingam en MyUrd
Arlington , penetreerende der Frajdchen deffeynen , floegen fulks

bot af; Waar op tÊning Louis refolveerde, fich te willen regulee-

voigtdeLes ren na defe Les van Machiavel: Als men dry Vjanden beeft , dat

-J

a

;
M"bi*~ -men met eenen moet aangaan een offenfive Alliantie i Met den anderen

een
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een fliljtandvan Wapenen of de Neutraliteit : En met den derden een

Oorlog,

Hier op heeft hy zedert getracht , hem met Engeland , nauw te ver-

binden, om by de Neutraliteyt ofStrlftand van de Sweetfche Wapenen,

de Vereenigde Nederlanden vyandelijk aan te taften ; Addrefleerde ™
ftEi^e-

fich daarop eerft aan het Hof van Engeland , (aan welkers groote land daar

Zee-macht hem veel was gelegen , fonder dewelke hy ook te vergeefs ^"kkeiT

foude oorlogen tegens de TSljderlanders , die hem in Zee-Macht ver-

re furpaffeerden , en welkers affaulten fijne wijd. uytgeflrekte Zee-Ku~

Hen by tijd van Oorlog , geduyrig fouden onderworpen zijn , als ook,

om dat hy wille , als hy fonder Engeland' de Staaten quam beoorlo-

gen , dat het Huys van Oojlenri^ hem haaft offenfief foude tegen-

gaan) niet twijffelende , of hy foude door milde prefentatien en liberale

beloften van geld (zijnde de krachtigfte en efHcacieufte beweeg-reden,

die alles vermag te folveeren) aan eenige der Voornaamfte en Grootfte

ook den Koning felfs difponeeren na fijne phantafie en goetdunken,om

niet alleen te verbreeken het Verbond noch 1b onlangs met de Veree-

niirde staaten tot Breda gemaakt , en daar na in het fluyten van de

Tnple Alliantie vernieuwt , en met hooge en folemnele Eeden beve-

iligt ; Als ook , om de T^ederlanders te onthouden die fubfidien , die

haar van Engeland in cas van oorlog , toegefeyt was,, en by een Defen-

five Alliantie in 's Gravenhage op den 13. fanuary 1668, opgerecht

(als te fien is onder 2\£#*»°. 7.) Namentlijk veertig Oorlogs-fcheepen,

6000. man te voet en 400. te paard, onder belofte van refufieder

gevallene onkoflen , dry jaaren na het eyndigen des Oorlogs ; Maar
ook , om met hem alle krachten aan te fpannen , om de Vereemgde

' loederlanden , was het mogelijk , gantfchlijk te onderdrukken.

Tot dien eynde lieten de Franfcke niets na , dat haare intentie en send Mada.-

deffeyn eenigfins konde bevorderen ; Sy fonden dan aan den Engel- "ns na Loü-
fchen Koning fijne Sufler Madame d'Orleans en ook andere , die in dcn-

\fnny 16'70. aldaar arriveerden , om hem tot het annulleeren van de

Tnple ^Alliantie , en het aangaan van een Offevfive Liaue met haar

te perfuadeeren. En hoewel men defefecrete onderhandelinge wilde

diflïinuleere» , fo bleek die nochtans genoeg , als de Koning van
Vranhjijk^, met een Leger van 50. duyfent man, in de fbmer-tijd,

lesjaars 1671. in de Spaanfche T^ederlanden fijne geconquefteer-

ie plaatfen was gaan befichtigen, want toen voeren over Zee uyt

Engeland na Vrankri^, en van daar ook naar Engeland veele van de

/oornaamlle Engelfche en Franfche Heeren ', De eerfte , om het

Eraufche
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Franfche Leger, en de laatfte , om.het Engelfche Hof en Londen te

befichtigen , dewelke aan wederzijden feer heerlijk en Koninklijk

wierden onthaalt , gedefroyeert , en met koftelijkheeden veel meer be-

fchonken, als fy volgens haare civiütey t gewent waren. Wat aan 't goet

fucces defer concepten mochte manqueeren , fbchten de Franfche door

geduyrige raad-pleegingen met den gewcefenen Ergelfchen Cance-

lier , die fich tot Paris ophielt , te diiponeeren tot haare intentie.

M-. Colbert OndertufTchen wenden Mr
. Colbert Franfchen Minifter in Enge-

slhndt
El

* Aww' » a^e mogelijke middelen aan
(
gelijk de BrufTelfche Brieven een-

paarig affirmeerden ) om weder oneenigheyt tuflchea dat Rijk en den

Pereenigden Staat te doen rijien , waar toe in korten tijd over de ioo.
pc Groo?en dujfent Tiftoletten in Engeland wierden befteet. Men regaleerde met

wordel g". heerlijke gefchenken , en corrumpeerde , van tijd tot tijd , met groote
corrum- beloften en saven eeni^e van de Grootfle van' En-zeland , die van de*

rechte Caeale waren , en aie geooraeelt wierden de grootite van

vermogen by den Koningentiet Opper-Huys, en de gepaffioneerfte

Vyanden van den Getinieerden Staat. De Franfche , om een Offen-

focrJetóE^
6" Pve Alliantie in Engeland , tegens de Staaten te faciliteeren , fey-

cengeper-
. den, dat fy van de Staaten, fo door Brieven ais Minifters waren ge-

de^oodog fcllicitcert, om haar beyder-zijds Machten te vereenigen, en Engeland
regens de

cjaar mede te drukken , dat by de Sngelfche fo groote operatie cede,

dat fy
't felve , als een Reeden van Oorlog namaals. deden influeeren

in haare Declaratie van Oorlog. Voorts gaven
fy voor , dat men de

Vereenïgde Trovincien feer gemakkelijk en feekerlijk foude winnen, I

ter oorfaake , dat fy ten vollen verfeekert waren ,. dat de Grootfte Po-
9j

tentaatenvan Europa maarfoudenaanfehouwerszijn van de Tragce-

die y die fy op den bodem van de T^ederlanden fouden ageeren ; Dat

Spanjen foude. trachten na de weer-vraak fijner Rebellen; Dat de

Keyfer wegens de groote armeeringe Öer Turken , en de Rebellien

in Hungarien niets foude durven ondernemen; Dat Swsden en De-

nemarkjen haar fouden Neutraal houden door beloften van Geld en on-

derlinge jaloufie en difridentie ; Dat Brandenburg foude verblikt zijn

fijne Steeden in 't Land van Kleef weder te krijgen, en dat hy van

aflïftentie aan de Staaten foude gediverteert werden cjpor den Oor-

log der Turken in Polen ; Dat de Bijfchoppen van Ceulen en Mun-

fier haar eygen bloet niet fouden verfchoonen , om de Nederlanden

te vermeefteren ; en dat de Staaten felfs niet alleen in fwaare Faclien

verdeelt , maar ook te onmachtig waren , om fich rondom aan alle kan-

ten tegens haare dreygende Machten te dekken. Dit wierd by df:

Engel

Staiten.-
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JEn^elfcbe Groote Meefiers fo fmaakelijk aangenomen, dat fy voort be-

dacht waren , hoe fy beit uyt den Secreten Raad fouden fchoppen die

gene, die niet van haare Cabale waren, 't welk haar ook fo wel is

gelukt , dat Tnns Robbert, den Hertog van Ormont, den Lord Zee-
gel-Bewaarder enden Secretaris Trevor , behalven noch eeniqe an-

dere voorname Cjehey?ne l^ats-Heeren, wierden geéxauthorifeert ,en

dat den Hertog van Btsckingam (die mede de principaalite Autheur was Buckingam

geweeft van- het oprechten van tie Tripie alliantie, maar nu door de
gjf j

1 Am"

Franfcbe van intentie was verandert) in de maand van Augustus 1670. Vrankiijk?

als Ambafladeur na l
r
rankrv\ wierde gedepefcheert , alwaar hy Ko-

ninklijk wierde onthaalt, en met alderhande bedenkelijke Courtoifiën,

en Traótamenten onderhouden, wanneer hem onder het danzen door
feekere Perfoon , door ordre en in prefentie van den Koning , den De-
gen afgelicht, en een ander met Diamanten befet , weder omgehangen Engeland

vvierd ^ 't welk fo veel kraclits hadde , dat hy , met eenige andere Hee- Ttipïc ai-

ren , fijnen Koning dede refolveeren , om den vaften Cjordiaanfcben fon^t

Knoop van de Tripte Alliantie , als een tweeden Alexander , niet te

ontknoopen, maar met het fwaart los te fnyden , en een Offcxjive Al-
liantie op te richten , die men meent , dat op den 12. ^M^m 16jz.
foude geratificeert zijn. ^dnma^

Merkt hier eens de kracht van 't Franfcbe Geld byde Engelfche

Favonten , hoe fy tegens haar ontwij ftelbaar Intereft en eygen wel-

vaart gaan breeken het Tripel Verbond , dat fy voor 4. jaaren fo

forgvuldigtot ruft van het Chriftenrijk hadden geflooten, even al eens,

als ofde Motiven tot het oprechten van dat voorfz. Verbond al voor

by, en den Grooten Franfchen Hannibal al van de Poorten geweeken

was ; daar fy nochtans geen meerder fecuriteyt verkreegen hadden , als

tevooren, zedert die beruchte Alliantie was opgerecht, enzedert vsroljtder

dat fy fo meenigmaal den Franfchen opentlijk hadden verweeten , dat f^d^i*
fy haare Zee-macht fochten te verminderen; dat fy naaren Koop-handel fchc

en Scheeps-vaart ondermijnden; dat fy met haarer Onderdanen fchaade

fich verrijken ; dat fy de Beroerten in haar Rijk hadden aangeftookt;

dat fy haar in een Oorlog hadden gebracht tegens de Staaten ; dat fy

haar hadden ontrukt de Victorie , die fy alree in haare Macht hadden;

dat fy den Bijfcbop van Munfter hadden gedwongen , met de Staaten

fich te vereenigen , waar door fy al haar verfchooten ^dd quijt wierden;

dat fy alleen Oorfaak waren van die eewige fmaat, die de geheele Natie

op de Tievier van fchattam hadde geleeden ; dat fy Denemarken van

haar hadden gediverteert , en Swedm belet haare Partye te ample&ee-

X ren,



ïéi 'tVERWER'DE EUROPA,
ren. Behalven alle defe reedenen hadden haar van dit Verbond met de

Franfcbe-, behooren afgefchrikt te hebben de veelvoudige Hiftorien,

die klaar vertoonen , dat alle de Verbonden , die haare voorige Konin-

gen met Vrankjyk, hebben aangegaan , haar rampfalig en nadeelig

zijn geweeft \ dat alle Bond-breuken ter fijner tijd worden geftraft , en

dat bynaalle Oorlogen op dusdanigen vreemden maniere begonnen>

feer ongelukkig en anderen tot een voorbeelt worden geeyndigt.

Vrankrük Het tweede middel, dat de Engelfche daar toe Bede refolveereni

E^igdand te, was j dat Frankrijk, alleen , met promte penningen foude betaalen al-

V
u
igcl

t
eiL *e ^e onkoften , nodig zijnde tot onderftand en voortfettinge van den

en fchaa-

lv

felven Oorlog , en vergoeden alle de fchaadens , die haaren, Onderdaa-
dens. nen ^y ^en feiven Oorlog , van de Nederlanden fouden werden aan-

gedaan. Want Engeland was door de voorige Oorlogen en ongeval-

len byna gebracht tot onvermogen, van fulke koften te konnen dragen \

En daar toe , als de Koning , dewelke geen Meefter is van de Finan-

tien , (welk poinór, is het voornaamfte Befect van fijne Souverainiteyt)

byde Farlamenten petitie foude doen van geldmiddelen om den fel-

ven Oorlog te vervolgen , foude , buyten alle twijflèl , refuys geleden

hebben , en belet geworden zijn , om fijne intentie uyt te voeren. Tot
foulagement van haare te doene onkoften vertrooften fy haar met de

hoope, dat de Rijk-gelaadene Smirnafcbe en Oojl-Ivdifcbe Vlooten

der T^ederlanders in haare handen fouden vallen , en accordeerden met
de Franfcbe, dat Engeland tot Ecjuipagie en preparatien ten Oor-

Engeifche log, van Frankrijk, aanftonts foude ontfangen 6. Millioenen Flory-

hoopen op nen contant, en alle maanden 300. duyfent Kroonen, en dat den
uyL ' Grave d'Eftreé als Vice-Admiraal van Vrank^rijk^, de Engelfche

ren met de met 3°« Kloeke Oorlog-fcbeepen foude a/Iïfteeren , en voorts om alle

F.-aniche, confufie en difpuyt te eviteeren omtrent den Rang , by de conjunctie

van beyde de Koninklijke Vlooten , dat den felven Grave foude voe-

ren de Avam-Garde , den Hertog van Jork. het firps de Battaille,

en de Vice-Admiraal van Engeland de Arriere-Garde,
doch onder En dit alles op conditie ib men met reeden fuftineert , enbyver-

ditfc,

C C°n" fcheyde voorvallen namaals heeft konnen afnemen , (alfo haare onder-

linge Trattaaten fo fecreet bleeven , dat die niemand konde gewaar
werden , wat moeyten daarom zijn gedaan) dat fy beyde Koningen de

Vereenigde Trovincien op die manier fouden deelen ; dat de Franfcbe

Holland wel voor haar by de repartitie fouden hebben, doch het felve

niet eerder conquefteeren , als wanneer fy de Engelfebe fouden heb-
ben gefet in volle pofTeilie van Zeeland.

* * »

,

Hier



TWEEDE DEEL 163
Hier op hadden de Engelfche behooren te gedenken aan de Verdce-

lingevanhet Koninkriji^Napels tiüfchen de Franfche en Spaanfche.

Sy fouden fich bedrogen vinden , als fy wilden gelooven, dat de Fran-

fche dek Vriendfchap langer fouden houden als fy voordeel daar by
ficn. De wereld kan,fonder de grootfte confufie, van geen twee
Sonnen geregeert werden , waar van Louis eene tot fijn Sinne-

'beeld gebruykt , en boven het hooft van fijn beeltenilfe op het Geld sinnebeeld

{laat , ^daar door hy hem felfs niet minder rekent , als veele ande- JS
V"nk"

re Potentaten t'famen ; met dek woorden : JS(ec Tluribus Impar ;

welke Sonne hy inden jaare 16jz. op fijne groote progreflen in de

Neaerlandfche Provinciën j heeft verandert in een Trhoenix , daar

mede te kennen gevende , dat hy alle Potentaaten overtreft , en door
fijne uytfteekentheyt de Vniverfele Monarchie meent te verkrygen.

Die het Imperium van de gantfche Aarde pretendeert , fal voorwaar
het Dominium van de Zee aan niemand anders gunnen. En ik geloof

fekerlijk,dat de Franfche de Engelfche namaals heel fouden deturbeeren

uyt de poffefïïe van haar verkreegen portie in de Nederlanden , (gelijk

fy defelve voormaals uyt alle geconquefteerde Plaatfen in Frankrijk

hebben verjaagt) waar toe den Franjehen de Macht ook niet fouden

ontbreeken.

Degaaufte en fchranderftePolitijkeVerftanden hebben haar alge- Hoeftriidfg

flooft door het onderfoeken van de byfondere Confideratien en Moti- hét intereft

ven die de Engelfche, dewelke noch willen bcwijfen haaren recht- van Enge,

vaardigen Titul tot de Franfche Kroon, mochten bewogen hebben tct

het wiffel-vallig Lot van defen Oorlog , waarby fy } recht tegens haar

eygen Intereft , den Koning van Frankrijk^ foeken te onderfteunen,

om de Nederlanden te veroveren , en met eenen Meefter te worden
van der felver Havens , Rivieren en Vlooten , om naderhand daar door

te gemakkelijker het geheele Chriftenrijk te overrompelen , en fijn

Rijk buyten alle paaien uyt te fetten. Daar nochtans der Franfchen jat onlangs

Defleynen en Aanwas , noch in den jaare 166S. fo tegens de borft voorheen be-

van fijne Majefteyt van Engeland waren , dat hy door fijnen Refdent wiert#

r '°

tot Bruffel den Ridder Temple , de Staaten Cjeneraal eerft felfs ver-

focht tot een Ligue defenfif, om met gemeender hand fich tegens de

Franfche aan te fetten , en droeg de Koning felfs , als ook door den Se- y
gel-bewaarder en andere Leden , beyde de Huyfen des Tarlements hee

gewicht van dien feer ferieufelijk voor , om haar allen in te ftampen,

hoe grooten voordeel fijn Majeflejt daar mede niet alleen aan Enge-

land , maar ook aan alle menïchen hadde te wegen gebracht , dat hy

X 2. den
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den moedigen en onverfadelijken Haan de vleugels hadde gebonden.

En als hy vreefde , dat Swedcn door de Franjehe Lomfen loude om-
gekuypt werden , en defe Ligue breeken , terwijlen Spanjen feer traag

was., de beloofde fubiidie-penningen te voldoen , fo prefenteerde hy in

OÜober 1668. uy t eygen beweginge , een gedeelte daarvan felvete

.jverfchicten , indien de Staaten Cjeneraal 't overige hadden willen by-

brengen.

Reedenen Doch de reedenen daar van oordeelt men defe te zijn : Alfo de Ko-

teverandc- " n*n§ van Engel alld, (wiens Voorfaaten voor een vafte Maxime van Po-
«ngc litie obferveerden , de Grootfte Machten van Europa te balanoeeren)

door perfuafie van fijne Groote Minifters overdacht, hoe Vrankrijk

te Lande , en de Vereenigde Nederlanden te water , hem ftonden bo-

ven 't hooft te waifen , hoe Spanjen daartegen declineer.de jen bepeyn-

fende het gevaar , dat tegens hem en fijn Rijk namaals daaruyt foude*"

konnen refulteeren , delibereerende , welk het oyrbaarfte van dryen

mochte zijn : Door de Franfche de Nederlanders te onderdrukken»'

offelfs met gecombineerde macht der Nederlanders Vrankrijk te tem-

men , ofSpanjen alleen het Hooft boven 't water te houden ? So oor-

deelde hy voor fich en fijn Rijk het nodigfte te zijn , dat hy den Veree—
Bigden Staat , om deffelfs groote Negotie en Zeemacht eerft op koften

van Vrankrijk hielp t'onderbrengen, wanneer het hem te lichter foude

vallen,Vrankrijk door fijne Zeemacht te temmen, als de Nederlanden»

in cas hy fijne krachten tegen de Franfche eerft gebrooken foude heb-

ben , en dan defelve Nederlanden ook noch foude willen beoorlogen.

Daar en boven fo fbuden de Engelfche door een gelukkig eynde van

dien Oorlog , en door de overheeringe en ruïne van defelve Neder-
landen niet alleen voldoen haar verbittert gemoet , dorflende na wraak

van het quaatfucces van haaren Oorlog inde jaaren 1665. 1666. en-i

166j. maai fy fouden ook daar door konnen violeeren het Recht van

de Natujr en der Folkjren, in het ufurpeeren van de Heerfchappye der

Zee, en volkomen Meefter worden van de Ooft-en Wefl-Indiës } ]>riva.-

tivelijk aan haai- trekken den univerfelen Koophandel en Navigatie, en

fouden defelve Groote Meefters voor den Koning dan licht konnen te

wegen brengen de voikomene Souverainiteyt van fijne Rijken , 't welk

haar feer qualijk foude konnen gelukken, fo lang de Nederlanders in

haare kracht blyven ; En in gevalle de Engelfche Meefters al haar oog-

merk bereykten,voor en al-eer de felve Nederlanden waren geruïneert,

fo fcuden eensdeels door de fwaare Fmantien , andersdeels door de

Mijfchoppelijkf Regeeringem vervolginge van de Nm-Conforrmfto* en

andere
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andere (wantter binnen weynig jaaren al over de 2200. Vvesbjtt-

riaanfcheVredicanten afgefet zijn) de Kcopluyden meeft na de JY*-

derlahden vertrekken, en de Koophandel van da.ir heel verloopcn,

waar door de Vaderlanden feer fouden verfterkt , en Engeland ver-

fwakt werden.

Wat aangaat de Sweden , om dat die Natie door haare veelvoudige sweden is

Victorien feer beroemt is , en de 'Balance des Oorlogs geweldig doet fe
f
r conllcLi:-

hellen aan die zijde, dewelke fy kiefï; en om dat Koning Louis bevreefi

was, datfy haar waare Interefi betrachten fouden (gelijk den Heer <jn word

'Pajfendorf tot 'Paris feyde ; datter geen Staat en was , dewelke fich v:ankri>k
Van

niet en behoorde te oppofeeren tegens de aanwaffende Macht van de aa«gefochr,.

Wranfche Kroon, en voornamentüjk Sweden , omdat Louis , alshy

de Nederlanden mochte komen te concjucfteeren, Sweden niet meer
foude achten , en reekenen 't {dve niet meer nodig te hebben ) en dat

andere Princen,na hun exempel, haare wapenen fouden t'famen voegen

tot defenfie van de Verceïiigde Nederlanden , fo heeft hy datelijk na

dat de Triple Alliantie was voltrokken , en terwijlen Spanjen' En- ken vin de*
geland en de Staaten Generaal noch difputeerden over de fubfidien Tritfejufc»*

aan Sweden te voldoen, door groote fommengelds Sweden van de
"°

Triple alliantie foeken afte trekken , gelijk toen een gemeen gerucht

was. En om dat fulx toen ter tijd niet wilde gelukken , heeft"hy nader-

hand in fijnen Raad feer forgvuldig overleyt , hoe 1 ly de Sxeeden daar vnnkrijks

van noch foude diverteeren ; Alwaar wierde voorgeilagen , om dat het ™J^oms\ve~
iècr cfifficiel foude zijn , de Sweden tegens haar eygen Interefi te ver- den te Per-

Jeyden, cm frankrijk* Macht te helpen versröoteu, dat men tot dien
Iuadeer§n*

eynde, door Geld-, haare Gebuyren moft ïoékeh tegens haar op te

wekken , ofdoor eenige van haare Ryx-Raadenen Grootcn onder haar

verwekken Oproer, Factien en Inheemfe Oorlogen. Doch defen raad

wierde by revifie niet geapprobeert , maar ter contrarie gerefolveert,

dat men haar foude prefenteeren part en deel in de concjucften , en geen

geld ontfien , om haar te difponeeren tot het aannemen van haare par-

tye
l
in welke twee Poinden de Sweden haar Interen

1
fiellen, gelijk wy

in 't eerfte Deel op 't 94. Blad hebben voorgeftelt ) Ten müiften , dat

men haar foude aanbieden meer penningen, om haar voor een tijd te

doen ftil fitten, fonder partye te kiefen , en den uytflag van den Oorlog
te aanfehouwen, als fy van de Vereenigde Staaten fouden geniet n>om
een groote Macht te velde te brengen , en met de haare te conjungee-

ren ; Op dat fy ( 't welk wel het voornaamfte oogmerk der Franfchen

was ) door haare dreygende wapenen mochten affchrikken alle andere .

X 5 Prih-
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Princen , die den Vereenigden Staat fouden willen aflifteeren , in-

fonderheyt dat fy den Keyfer in Duvtfland , en den Keurvorft var,

Brandenburg in Prujjfen mochten allarmeeren , en van alle affiften-

tie aan de Staaten diverteeren. En in cas fulx niet wilde gelukken, dat

het dan noch tijds genoeg was, om op de inwendige Sweetfche Beroer-

ten en Factien bedacht te zijn.

Tot dien eynde fend men derwaarts mannen van een fèer vleijende

en perfuadeerende Tonge , als eerft, M r
.
cPomponei en den Marquis

Vaubrun, daar na Mr % Comtin , en eyndelijk den Marquis de Ten-

quieres , om de Siveden te blyven houden in de Subfidien en Obliga-

tien , diefy voorheenen aan Frankrijk wel waren gewent geweeft,

toenjhet Oorlogen was van een heel ander aanfien , als nu. Maar als fy

ficn wat liberaalder omtrent de Sweden toonden, wonnen fy ook meer

derfelver genegentheyt , ja ook fo verre , dat fy t'famen oprechten een ?

Accoord, 't welk met de Secrete Articulen te fien is onder N°. 8.

Dit gefchiede , niet tegenftaande eenige Sweetfe Minifters aan de

Spaanfche Gefanten ront uyt hadden verklaart, dat fy in allen deelen

fouden volharden , haar geenfins met Vrankrijk te engageeren.

Door defe en andere beweegreden , maar infonderheyt door libe-

raal geld fpendeeren , hebben de Franfche de Vreede van 'Breda % de

Triple Alliantie , en het voorfz. Defenfief Traót-aat , die alle met fo-

lemnele en duyre Eeden , onder de aanroepinge Gods> beveiligt wa-

ren , weten te ontbinden en vruchteloos te maken.

Eygen pro-
filthoe

krachti»

Vrankriik
fbekt alJc

Nabuyren
met fïch te

engageeren
tcgens de
Staaren der
Vereenigde
Nedcilan-
den,

——_ Tliruit Vrbium
portas Vir Macedo , &fubruit amulos

Eeges Muneribus.

Hier op wierd van eenigen geappliceert het oude feggen , dat byna alle

Princen al haar doen reguleeren puyr na haar eygen profijt , waar na,

als na een Fundament-fteen , daar op de heele welvaart beruft 3 fy alles

refereeren ; Niet achtende Eer , Eed , Verbond en Recht , als voor fo

verre die haar profijtelijk zijn.

Noopende het Derde Poinct; Namentlijk alle andere Nabuyrige

Potentaten , welker behoudenis alleen dependeert aan de behoudenis

van de Nederlanden , die foekt Koxing Louis met fich , tegens de-

felve Nederlanden te engageeren in fijne DefTeynen , denkende , ge-

lijk waar is,dat de Vriendfchap der Nabuyrige Princen een groot fteun-

fel is tot beveftinge der Staaten. Waarom Keyfer forel de V. en na

hem Offavius FrincevanPama plegen te flggen : Gelijk de Maan
byna
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byna alle andere Sterren overtreft in haare werkinge , fo op den Aard-

bodem , als in de Zee , niet om datfe grooter , en van meerder kracht,

maar alleen , om dat fy nader bygelegen is ; Dat ook fo alle Konink-

rijken en Staaten beter bewaart en behouden werden , door de byge-

legene , als wel door ver-afgelegene hulpe ven byftand , want Koning

Loms denkende , dat men tot fulke groote deffeynen , als hy wel voor

hadde , met eenen fprong niet kan komen , maar eerft. de difpofuien in

de Materie» moet brengen , waar op de forme nootfaakelijk moet
volgen , fo foekt hy de Nabuyrige Europijche Princen niet alleen vol-

komentlijk te verfeekeren van fijne vriendfchap en fïnceriteyt , maar

(tracht haar felfs , door fijne Minifiers te doen geloven , 'en te blinthok-

jken , dat hy niet van intentie is , de Nederlanden te willen concjue-

ifteeren ; maar dat hy op defelve alleen revenge en reparatie haaien wil en dat door

j/an fijne gequetfte Glorie. Odwaafe hoopeder gener, die haar door y^^°l"

1 ulke guychlerye laten verblinden ! Dit zijn de Sangen der Sijrenen ,
*

paar voor men de ooren moet Hoppen ; Want de Ambitie tot de Re- krTchïg.
h° 3

jeeringe is byna allen Menfchen fo feer ingeplant , dat fy perfas & ne~

'as , door gevaar en omwegen , defelve altijd najaagen. Het Geluk

:n weet geen maat , en de Regeeringe over anderen is fo foet en fmaa-

:elijk , dat deffelfs appetijt niet is te verzaaden , want die den overvloet

ief heeft , word des Inkomens niet fat, feyt Salomo* Het welke

Alexander de Cjroote daar mede genoeg betoont heeft , dat hy noch

'orfte na een onbekende Wereld , daar hy de Wereld , voor fo verre fy

\em bekent was , hadde gefubjugeert. Siet eens aan Cyrm , Cambyfes

n alle Terpaanfche Koningen , wien onder alle fult gy vinden , die de
fernoeginge heeft een maat gefteft, en die niet gefturven is met de ge-

achten van meer te willen concjuefteeren. 'T welk niet vreemd is, om
at de jimbitie , wegens haare onverfaadelijkheyt , niet kan vernoegt

'/orden, hoe veel fy ook verkrijgt.

Dat de Franfche meüdefe Heers-fttcht fwanger gaan , wijfen ge- Ambitied«

oegaandeRaadflagenvan Koning Hendrik.de IV. Groot-Vader
Fxanfcheü"

an defen Louis , dewelke , onder een fpecieufen pretext van de ge-

ïeene Vryheyt en Eendracht der Gulden Eeuwe , focht het Bewint

in het geheele Chriftenrijk , meenende eerft Europa te herformen, ,

1 alle de Koninkrijken en Republijken toteenfeker minder getal te

rengen ; En dat met fuiken bepaalinge , als hy na fijne hooge Wijf-

eyt foude goetvinden , om door defe Krijgs-ftreek fuiken winfl voor

em te doen , die hem, often minften fijnen Nafaaten machtig genoeg

>ude maken >, om yder een boven het hooft tewaffen, dat is met een

woord ï
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woord : om tot de Algemeene Monarchie te komen. Om dit fijn

concept te volvoeren , had hy alree de Opper-Hoofden en andere Offi-

ciers van fijn Leger gekofen,en foude daar door lichtelijk lijn ocgmerk

bereykt hebben, 't en zy hem een te voorbaarigen dood de occafie had-

de ontnomen,en defelve by Recht van fucceflie overgebracht aan fijnen

Neef> aan wien de Goden fchijnen medegedeelt te hebben alleOor-

logs-deugden, , waar mede fy fijne Voor-Ouders hadden begiftigt.

\Vien ignoreert, 't geen de Franfche Schrij veis; als d'Aubery,Cafan ea

andere feggen , dewelke haar.' Koningen byna de geheele Wereld voor

haar Vatnmonlam toeëygenen , en haar aanraaden , om defelve we-
derom te vindicceren van aJle onrechtmatige Befitters en Ufurpateurs.

Enofiy nietgemeent hebbtn de l
r
ersenigdeTroviy,cien te overhee-

ren , blijkt genoeg uyt de Conditien van Vreede , waar by fy in de

Maant van fuly 1672. van de Statten Generaal eyfchten meer als dry
' geheele Provinciën , daar door fy den 7(ijn , Maas , Waal en TJfel

genoegfaam konden bedwingen, en de overige Provinciën laten ge-

nieten fuiken ydelen fchijn vanVryheyt, die fwaarder foude zijn , als

alle dienftbaarheyt ; waar van by vervolg op fijne plaats mede fal ge-

handelt werden.
en k°f 0' Sy hebben nochtans door defe en geene kunftjes fo veel te wegen

tentaten gebracht , dat geene Potentaten de Waapenen voor de Nederlanden,

beiflcdtf o- gectayrende dat Saifoen , fo vroeg opvatten , dat fy den Franfchen in

neen. haar Victorien hadden kennen reilfleeren , indien fy alle defelve Ne-
derlanden , volgens haare meyning , in korten tijd fouden overrompelt

en t'ondergebracht hebben ; Wanneer fy niemands vriendfehap meer

voor geld fouden gekort , maar elk wetten voorgefchreeven hebben,

f h^R^k*'
1" Aangaande het 'Dnytjcke Keyfernjl^ ; Alfo voor de Franfche , in

hoe van de het attaqueeren van de Vereemgde Nederlanden
, geene macht for-

Franfchc
jujcjabclder was , als die van het ^Dnyt(che 7(ijk > wiens Vorften bin-

aangeioent
't 1 i ir

en§efcheuit nen 4. weeken konnen te Velde brengen 200. üuyient weerbaare
,s* Mannen; En alfo fy vrecldcn, dat de 'Duytfchen. volgens den Eyfch

vanhaar Interefl , defelve Nederlanden , als haar feekerfle Bolwerk

(gelijk pag: 154. is aangewefen) fouden atfifteeren ; fo hebben fy het

felve Rijk , door veele finiftere practijken , een langen tijd herwaarts»

maar byfonderlijk , onder de perloneele Regeeringe van defen Koning

Louis 1 op alle manieren , foeken te traverfeeren , en ( volgens haarer.

Tweeden Regul van haare Pol tijke Maximen hier vooren op 't 66

Blad geleert) in partyfehappen onderling te verdeelen, 't welk haar ooi-

fo wonderlijk is gelukt , (ondeituffchen dat fy Hemel en Hel bewogen
on
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om den Keyfer , in haaren Oorlog tegens de Vereev.igde Nederlan-

ders , als een Neutralen te doen ftil fitten) datfyeenige vandevoor-

naamfte Rijx-vorften den Keyfer hebben doen verlaten , van dewel-

ke ïy eenige' , tegens der felver eygen Intereft , met fich verbonden in

een nauwe Alliantie, als Keur-Keulen en den Hiffchop van Munfler-

En aan andere fuiken flaap-iiekte veroorfaakten , daar door
fy peri-

cul liepen , niet eer te ontwaaken , als wanneer de uyr mochte komen,

datfe fotiden fterven : Als Keur Ments , 7rier , Beyeren , 'Palts , en

vcele andere Vorften ; En dat fy den Keyfer door Fa&ien en Rebel -

lien in Hunaarien en 'Polen hebben geëmbrouilleert in fuiken fwaa-

ren p'ericul , en nootdringende affaires , dat hy fijn eygen Intereft in

het Duytfche Rijk niet wel konde waarnemen , en de Franfche deffey-

nen behoorlijk tegen gaan.

Noopende het eerfte , namentlijk de Neutraliteyt des Keyfers in De Franfche

<\eCcn Oorlog van de Franfche tegens de Nederlanders , die hebben de
keyfer

d
tT

Franfche door haaren Gouverneur van Gremonville , Refident tot difponeeren

Wenen , foeken te wegen te brengen , door tweederhande Motieven : tnüten
e""

ïf

Religicufe en Poliüjl^e,

De Religiën]
r
e Motieven fielden fy voor, behalven het Keyfer- d

?
or Rcli-.

lijke Hof ook aan alle Rooms-gefinde Hoven , namentlijk : Vat den ven'

C

aanmaanden Oorlogfoude zijn een Godsdienftigen Oorlog , tot voort'

pUntinge van het Catholijkjs Cjeloof, enftraffe der Ketters , die God ver-

haakt hadden j £n dat alle (roede Chriflenen van Confciemie wegen ge-

houden waren s God vieriglijkje bidden , en alle k/achten t'famen te

[pannen , om defelve uyt te royen. Maar als fy fagen , dat dit haar pre-

text weynig opereerde tot haar oogmerk omtrent den Keyfer ,
(als de-

welke genoeg geleert hadde , hoede Franfche de Religie, tot haar

voordeel meefterüjk weten te gebruyken , en te misbruyken) fochten fy

naierhand , haar religieus pretext te beveftigen met een prefentatie on-
der een onmogelijke conditie : Als datfy alle hare Conqueftcn den

j

Stapten weder inruymen wilden , indien dezelve de Catholifke Religie ,

fy gebannen hadden , weder op den Troon wilden feiten ,
gelijk^die te

, vooren aeweefl was.

-De Polittjke Motiven waren: 'Dat defen Oorlog van haar[oude ge- en door Po-

> veert werden buyten het Rijk, waar doorfy de Vreedc van Munflergeen-
ti^JJ

^°"

ifns violeerden ; Tegens een Ut van de Triple Alliantie , aan dewelksfj-
»
ne Keyferlijh Majefteyt door geene Traüaaten fchuldig was eenige <ffi-

Iftevtte ; En dat haare intentie anders met was , als de al-te-hoogracedi~

ge Staaten wat te vcrr.ederen , en niet het Rï\ in onrufx te brengen -

3
En

Y dat
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die-ongefon- dat meer, doch belaggelijk is ; Dat noch den Keyfer , noch cenig lil van>

ik"Sa"' '^ïjk.» (
naar inhout van de Weftphaalfche Vreede) vermocht de

Vcnenigde Provinciën te helpen tegens Frankrijk- > Noch dat eenige

Dftytfche Officiers of Soldaten haar in dienft van defelve Nederlanders
*~ tegens Frankrijk, mochten hegeeven : Daar nochtans de woorden van

defelve Vreede naakt en klaar mede brengen , dat het Koomfche Rijk >

en de Leeden van dien , niet vermogen den genen te affifteeren , die

tegens. Frankrijk, onrechtmatig en ofrenfiefkomt te oorlogen , gelijk

de Staaten niet deden , 't welk door den Keyferltjken Raad , aan

den bovengemelden Gremonville mede geantwoord wierd , die daar

op by Replijke den felven Raad en de gehecle wereld , die doch beter

willen , naderhand wilde doen geloven , dat de Staaten den Koning

van VrankrijK eefft hadden vyandelijk , en fonder wettige reden en

oorfaaken geaggrefTeert.

En hoewel nu de Franfche lagen , dat fy met haare voorfchreeve*

onnofele reedenen omtrent den Keyfer niets konden opereeren , con-

tinueerde Gremonville echter feer onbefchaamt fijne voorige inftan-

fdi^he""" tien , niet tegénftaande de Franfche het Roomfche Rijh^ toen alree

RoomfeRijk met haare Heyr-Legers hadden geinvadeert \ het platte Land gerui-

van blaren" neert ', Steeden gefortificeert ; het Hertogdom van Cleef geoccupeert;,

oorlog of- deifelfs Steeden niet alleen met Garnifoen befet, gelijk de Staaten had- -i

den gedaan , maar ook in befettinge genomen Emmerik, Cjennep en

Ravefteyn , die niet alleen door het Staaten Garnifoen , voor d'aen-

komft van de Franfche , alree geabandonneert waren , maar daar en

boven waren Emmerik, en Cjennep , door eenige Brandenburgfche

JMilitie 3 in den naame van den Keur-vorjt als Eygenaar , alree in

poffeffie genomen , welke Militie fy daaruyt verdreeven hadden ; en

wanneer fy aireede veele Kerken hadden verandert; de onderdaanen

doo e den Eed van Getrouwigheyt , ofhet Homagium aan fich ver-

plicht; de Toorens, Kafteelen en Muyren van eenige Steeden en Plaat-

fen doen om verre werpen; deVeften en Wallen demolieeren, en.

voorts gepleegt , wat een Vyand en Conquerant hadde konnen doen.

Onbe- Niet tegénftaande dit alles , feg ik , wilde Gremonville ' fijnen Koning

SnGremon- noch noemen een Vriend des Keyfers ende des Ttjjx , daarin'tte-

viik. gendéel fijnen Koning den Keyfer voor geen Vriend fbude verklaaren,

in gevalle dè Keyfer in Frankrijk^ fo onbehoorlijk en vyandelijk had-

Antwoord' de geageert. Maar als Gremonville tot antwoord kreeg , dat geen Ko-

IwaSc" ™ng > veel min de Alder-Chrifleli\k.fte bevoegtwas, om den Key-

fer te verfoeken ,. tot het breeken van fijn woord , en het negligeeren
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van fijn waare Intereft , om fich met fijne Landen te conferveeren ; en

dat den Keyfer, volgens het 13. articul van de voornoemde Wefl-

phaalfche Vrcede ,
gequalificeert was , om allen geweld in het Rijl^

met geweld tegen te gaan , en de geledeerde Stenden niet alleen met

kracht te afiilteeren , maar ook fijne wapenen te mogen voegen bv

die van de Staaten -, So gaf hy te kennen , dat fijnen Koning , als een

Broeder des Keyfers , de Vreede met hem forgvuldig wilde onder-

houden , de Traftaaten van Munfter en Aaken niet contravenieeren, ^ei
en overleveren alle de origineele brieven , die van haare Creaturen in vAle

L
aan de«

Polen by der hand waren , ten eynde fijne Keyferlijke Majejleyt en
ey cr'

den Koningvan 'Polen met de Malcontenten en Fadionairifièn moch-
ten handelen na haar welgevallen (een deftige les voor den genen , die

haar door Franfch geld , tot nadeel van haar Vaderland laten corrum-

peeren) voegende daar by, dat de Keyfer met Hangarien noch geen

vier-avond hadde, alwaar hem fijne militie wel haaft felfs mochte te pas

komen. Dit alles niet helpende, fochten de Franfche, door den Sweet- <]en wdkeninr.' -n 1 t
.. ,dc Franfc

fchen Cjefant , de Rijx-Stenden tot Regensburg vergadert zijnde, trachten te

opentlijk te perfuadeeren, om een nauwe Alliantie met Vrankrijk^ aan $00°"en*
1*

te gaan; feggende, dat in cas contrarie, de Franfche , nadat fy de swccticiiea

Vereenigde 'loederlanden mochten geincorporeert hebben, voor het
A gant*

Roomfche Rijl^ mochten gevaarlijk ztjn , welke reden de 'Rijx-Sten-

den feer qualijk opnamen , om dat fy voortquamen van een Gefant van

een c
Dt*ytfchen Leenman , tegens fijnen Heer en Keyfer , midden

in 't Roomfche Rijk.* meen'Rijx-Stad , en op een opentlijken Rijx-

dag
t waar mede fy mede indachtig wierden die taaie , dewelke den

Franfchen Ambafladeur TerIon in 't jaar 166$. voerde tegens een fp„2
a

Sa
van de Raaden van den Hertog van Holfteyn Gottorp , onder een glaas- T«ion.

je : Als dat men noch dien dagfoudefxen , in dewelke de Duytfche Vor-
jicn

, met neergebogen knijen voorfijnen Koning fenden fpreeken. Defe De Keyfer

en diereelijke reden waren oorfaak , dat de Keyfer fijn evgen confer- ™aakt twee
• 1

° 1 ,
. -r- o n Jb

r, nieuwe Tia«
vatie betrachtende , twee nieuwe Trachaten lloot ; een met Spanjen, «aaten,

om een aanfienlijk Leger op gemeene koften in 't veld te brengen , en
daar mede op de Franfche aanflagen te paffen ; en het ander met eeni-

ge Duytfche Vorften, tot haar eygen maintenue tegens de liften en laa-

gen , die de Franfche haar fmeeden, als te fien is onder N°. 9.

Boven dien fielden de Keyfer fulke fterke wervingen aan , dat hy,by Werfc volk»

tijd van noot, een Leger van 50. duyfent mannen konde in 't Veld
brengen

, waar over hy tot Generaal verkoos den Prince van 'Baden

Domlach» Hy fond mede den Baron van Tlittendorf na Romen, SLtieby

Y 2 om dea rau«»
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om by den Paus tot fecours te verfoeken de Tiende van het inkomen

der GceftelijkeninhetRijk T^apels en MÜanen, maar de Franfche

jaloufie difficulteerde fulx Teer , en beletten het eyndelijk , als fy voor-

wenden , dat het felve geld niet alleen konde dienen tot defenfie van

Huwdrien , maar ook tot het ftuyten van de deffeynen, die haaren Ko-~

ning reets tegens de HolLinders in 't werk ftelde , en hy fchreefaan

aile Keur-en Vorflen des Rijx , dat niemand van haar fier* foude naeÊsjjj

gen in den Oorlog tegens de Staaten.

Om dat het Franfche Rtjl^ van de Vereenigde Nedertanfcbe Pro-

Praufche de vinden fo verre gefepareert is, dat de Franfche haar uythuneygeiS
Siichoppen j^-y t Lande niet immediaat konden beoorlogen; en om dat tot fiil-

en Muniter. ken expeditie geen bequaamer wegwas , als omtrent de Rivieren den

Rijn , Waal , Maas en Tfful , om daar over in het hert van defelve

Nederlanden te geraaken > waar heen fy mede niet wel konden komenj

ten zy door toelaatinge en hulp van den Keur-Vorft van Keulen , en

den Bijfcbop van Mttnfier , welker Landen en Steeden aan het ge&et

vanden Staaten annex zijnde, haar konden dienen tot Plaat/en van

Rendevoas en Retraite , tot Magafijnen van Ammunitie en Vi-

wes , en tot Borftweeringen , .tegens alle 1)/tytfche fecourfen , die

tot hulp der Staaten mochten afkomen ; So hebben fy nodi<^

geacht , die beyd© Vorlten te engageeren in de focieteyt van dien

Oorlog.

Maar allo de Franfche voorfigen , dat de KcMY-Vorft van Cenlett

een fcer finceer , gemodereert en vreedelievend Heer was , die geenfins

foude willen veritaan tot. perturbatie van het 'Duytfche Rijk^i en ver-,

woeftinge van Landen ,. Steeden en Volkeren ; Die fijn eygen Staat en

Landen in haare handen niet foude willen vertrouwen, en fijne Steen-

den met haare Militie opproppen ; die op hem niet foude willen haaien'

den algemeenen haat en verwijtinge , van te hebben , om een kleyn

Interejï , als dat van Rijnberh^-i in Europa, ontftooken een vuyr , dat

Spanjen niet difficulteerde te bluifchen met een goet gedeelte van fijne

Nederlanden : Maar ter contrarie , dat hy al wat mogelijk was ,. foude

contribueeren tot de gemeene rufte van het Chriitenrijk \ en indien fy

hem ontdekten het fundament van haar deflèyn.dat.hy fulkenimportan-

ten refolutie niet foude nemen , voor en aleer hy fulx gecommuniceert

haddeaanden Keyfer en de Staaten det Rijx , die hem het felve (è-

kerlijk foudén afraaden. So oordeelden fy , dat fy onder het Voflen-

vel, door lifl moftcn uytwerken 't gene {y door oprechtigheyt niet kon-
kyd/ van de

cjca verwerven , en hem door fulke fubtile enfiniftre omwegen , onbe-
Iiajiiche,. o .

merkt

De Keur-

Voiit van

Keulen is

Vreede-lie-

fend van hit

lïieiuy

word' mis-
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merkt fo diep met haar moften engageeren en verftrikken, dat hy hem
niet eerder in de Franfche affaires verwerf foude vinden, als wanneer hy

buyten pofiuyr was , om daar. uyt te konnen refllieeren.

Om dcfe rol nu behendig te fpeelen , waffer nodig een Mjrrifter , die.

beydebyden Keur-Vorft en het Rijk^'m aanfien en credit was, en

bequaamheyt hadde , om de affaires, onder pretext van JLygen Intereft

by den genen , die men focht te engageeren , fo verre te bevorderen, als

men wenfte. Men vond tot executie van dit deffeyn geen bcquaamer .

Inftnunent , als 'Trins Willem van Furftenberg , dewelke alleen had- ^° r Prins

;
de de gerequireerde quaïiteyten tot fuiken importanten Employ , in Furfteuberg,

wiens handen was de geheele Regeeringe van des Keur-Vorften Ge- f^rÈl
toe

biet , en het gantfche beleyt van fijnen Raad, en van wiens vigilantie en quaan was,

getrouheyt men geenfms difHdeerdc , die aireede door groote beneft-

cien aan Vrankjijk^ fo was verbonden , dat eenige Franfche Minifters

hem noemden Le eher amy de France y dat is > den waarden Vriend

van Vranh^fijh^i (die namaals voor fijne getrouwe dienften in fanuario -

'

i6ji. vanden Koning wièrde vereert meteen slbdievan 25000.

guldensjaarlijxe inkpmften , en belooft de eerfte Nominatie , om Car-

clinaal te welen in de eerfte Promotie , die den Fans voor die Kroon
foude doen ; of dat hy door de Wapenen voor fijne portie foude te we-
ge brengen het Graaffchap Meurs) die op de gemoederen van ver-

fcheyde ^Dnytjchs V'orften veel vermocht door fijnen broeder den Bif-

fchop van Straasburg , (den welken de Franfche voeden met de hoope

tot de Promotie van het Keur-Vorftendom van Keulen , by overlij-

den van defen Keur-Vorft) en door een anderen broeder, zijnde tweede

Perfoon aan het Beyerfche Hof , den felven Keur-Vorft mede konde •

[ difponeerennaiijn welgevallen,

1
Men ontdekte hem het deifeyn, dat den Koning van Frankrijk^

ftremotfvca-

i
hadde, om de Vereenigde Provinciën direct te willen beoorlogen, gcbruykr,

! men informeerde hem , hoc hy omtrent den Keur-Verft van Keulen

de ware gefchaapentheyt van dat deffeyn foude diffimuleeren ,. en hoe

[
hy op pretext, van fijne Landen tegens de gedreygde invallen der Staa-

\

ten te defendeeren , en Rijnberl^ van haar te recouvreeren , als ook,

[

om van de Stad Keulen eens Meefter te werden > hem foude perfua-

1 deeren , om Franfche Militie in fijn Land te nemen ; waar op ! hy hem
begaf by den Keur- Vorft ; hem bedektelijk voorftellende , als of de

i

Staaten fekerlijk toeleyden , om hem vyandelijk > en by verraftinge te

,

attaqueeren , nemende tot fijn Fundament , dat de Staaten haare Trou-

!
peshadden gerecruteert 5 en eenige Regimenten gefonden na Ma-

Y 5 ftrkht?
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Jlricbt , dat nochtans alleen was gefchiet tot voorfichtigheyt , om die

tijd, wanneer den Koningvan Frankrijk m het jaar 1670. metee

leger van 40000. mannen fijne conqueften in de Spaanfcbe T^eder-

landen ging befichtigen ; en voorts, hoe nu de gewenfle occafie ge-

booren was , om Keulen te dwingen, en de hardnekkigheyt van

de Keulenaars te breeken , als ook om Rijnber^ ? fonder bloetver-

gieten , alleen op het gelicht van de Franfche Wapenen , te recou-

vreeren van de Staaten , dewelke vreefende de dreygementen van

d© Franfche , tegenwoordig veel meer fouden inclineeren tot des

felts reflitutie ; Dat de Keur-Vorft van 'Brandenburg licht mede
fbude te difponeeren zijn , om by die gewenfte gelegentheyt te re-

noveeren fijne Inftantien tot reflitutie van zijne Steeden aan den

Rijni en dat de Staaten ten aanfien van die twee vereenigde Mach-
ten , onderfteunt van fuiken nabuyrigen Armee, geenfins fouden dif-

fereeren de Voldoeiiinge op haare Petitien. En om dit by den

Keur- Vorft noch meer te faciliteeren , wierd hem defe faake te ern-

en door de fliger gerecommandeert door de Geeftlijkheyt-, die hem voorhielt,hoe

heyt,
' hy van Confcientie wegen genootfaakt was , defelve Stadby defege-

orrereerde gelegentheyt te verloffen uyt handen van de ketters. Welke
voorilagen aan den Keur-Vorft , en allen dengenen , die het Secreet

van de Mis niet grondig verflonden , fo raifonnabel fcheenen , dat {y

niemand tegenfprak.

Furftenberg f-fcer op verkreeg Furftenberg Commiflïe, vanden Keur-Vorft

baQade naf van Keulen aan den Keur-Vorft van Brandenburg , om denfelven te
'
c

r

H"f v*n perfuadeeren, van fich met hem te voegen in een en het felve Intereft,

maar in der daat , leyde hy het daar op toe , om hem eens te fondeeren

in fijn gevoelen omtrent den Oorlog , die de Franfche prepareerden

tegens de Geünieerde Trovincien. Hy fielt den Keur-Vorft van

Brandenburg in 't begin voor het deffeyn , dat de Franfche hadden om
de Staaten te attaqueeeren , fonder dat hy hem liet aangaan, als of hem
fulx eenigfins toucheerde , alleen om te vernemen, hoe den Keur-Vorft

dit foude behaagen ; Maar als hy fag , dat Keur-Brandenburg fijnen

wenfeh daarin niet voldede , dewelke oordeelde dat fulx voor 't T)u)t-

fche %tjk feer gevaarlijk was , en dat men mofte alle krachten t'famen

fpannen , om fulx te beletten , fo fvveeg hy daar van flil , fich vernoegt

'

houdende, indien hy konde te wege brengen,dat fy beyde Keur-Vorften

elk een Minifter na den Haag fonden, om nieuwe Inftantien te doen,

• tot reflitutie van haare plaatfen.

soiikhoifijtt Waarop de Heer Btiaspiil wegens Keur-Brandenburg , en de

««Haag,
' n Ö

- * Hcer
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Heer Boitkjjorjl wegens Keur-Keulen derwaarts reyfden ; Deeerlte

vertrok , na eenige geringe inftantien , weder van daar , om preflanter

affaires , doch met hoope , om haalt wederom te komen ; De Iaat/Ie

daar wat langer vertoevende,en met den Franfchen jimbaffadem f'om-

pone dikwijls raad pleegende , gaf aan de Staaten Cjeneraal op den Boekhorft-

10. November 1670. een Memorie over fonder Datum 3 heel ver-
f^

f

M°m&-
vult van bedankingen over de expreflïen , die de Staaten aan fijnen rie,

Keur-Vorft gegeven hadden door haare refolutie op den 7. \Augujii

laaft leden.

Op defelve tijd gaf hy mede over eenige poincten , waarop fijnen en «nigc

Keur-Vorit, fatisfaclie begeerde,in dewelke van Rijnberk. nauwlij x wier-

de gerept , offereerde evenwel van wegens fijn Meefter alle réciproque

•/erfeekeringe , die de Staaten konden defidereeren omtrent defelve

ceftitutie , en fprak in het laatfte fo mifteriens , en dubbelfinnig , dat elk
Jj™^,

1* my '

2en genoeg konde bemerken , datter wat achter fchuylde > dat hy niet

Ceer indineerde tot afdoeninge van dit verfchil , en dat hy eenige fecre-

:e Inftruétie moile hebben , om niets finalijk te fluyten , maar de faak

gaande te houden ; waarop dat hy ook nvt den Haag vertrok , op pre- vertrekt uyt

ext van fijne onpalTelijkheyt , daar nochtans wegens het onftuymig

aifoen , en het hoge water voor gefonde qualijk te reyfen was , fonder

''refolutie van de Staaten aftewachten , noch dat: fy hem ymand depu-

:eerden , om met hem te confereeren > ook fonder van haar affcheyt te

fiemen , maar liet fijn vertrek aan haar alleen notificceren , door den
'-leer Veckjn , Ordinair Refident aldaar van Keur-Keulen , aan den-

velken hy geene de minde Inftruclie hadde gelaten , tot bevorderinge

Van de Affaires.

1 Men gaf daarop by den Keur-Forft alles verkeerdelijk voor , men Keur Keoien

naakte hem wijs , wat men wilde ; als dat de Staaten geenfins waren ^r

r

f

d geabu"

'e difponeeren tot ontruyminge van Rijnberk^ , daar nochtans dat

)oin<5t voor den Staaten niet ofweynig gemoveert was geworden T

naar alleen het Reglement van het Garnifben, &c.

Den Keur-Vorfl , die niet anders wenfte, als met de Staaten te verwerft b?

even in goet verftand , gafordre aan fijnen Minifter tot Wenen, om by O
e

r3 rfop dti

[en Kejfer te procureeren een ordre op den Heer Baron de ï Ifola, foia,

,>m voor hem de faake wegens Rijnberk^ in alle finceriteyt met de Staa-

en te accommodeeren ; dat hy te vreeden was met de bloote Stad , dat

inen de fortificatie daar van mochte demolieeren, en dat hy en fijne Ca-

mels als dan voor haar en haare fucceifeurs met de Staaten wilden

reeden in een Alliantie 7)efenjief, waartoe de Staaten ookbuyten

twijffel
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twijffel fouden gerefolveert hebben , ten zy door de quaat-geintentio-"

neerde Minifters van den Keur-Vorjl niet vruchteloos wierde gemaakt

t ter al wat door den hoog-gemelden 'Baron ten goeden was geè'ffectueert.

,011. Hier uyt kan men genoeg afnemen,hoe den Keur-Vorjl ging ter goe-

der trouwen , en in alle lmceritevt verlangde , om alle dirferenten met

de Staaten in der minne te vereffenen , en hoe fijne Minifters hem

verwijt v.vi misleydcn , 't welk den Baron de l' Jfola naderhand tot Keulen ook
irjlaaandenTonduyt verweet aan den Bijfcbop van Straasburg , dat hy met fijn

stcusbuTg, Broeder de eenigfte obftaculs waren in de faaken van Rtjnberk^i dat fy-

den Oorlog met frankrijk, tegensde Staaten mediteerden; datfy

defleyn hadden op de ffad Keulen , dat fy den Keur-Vorjl fochten te

maken verkeerde impreflien tegens de Staaten , als ofdie hem wilden

attaqueeren •, en ingevalle de Keur-Vorjl van alles wel was onder-

recht , dnt hy niet twijffel de, of hy foude hem doen verkrijgen fijn vol-

die vnlfche komen genoegen op fijne lnftantien. Den Btjfchop van Straasburg

doet. °p <& verwijt hoogelijk protefteerende, beloofde het contrarie te doen

blijken , dat hy den Keur-Vorfl foude trachten te difponeeren tot

naarkominge van fijne Trachten met de Staaten
;
dat hy het different

wegens Keulen met alle mogelijkheyt foude foeken te moyenneeren,

'

en te wegen brengen , dat een ander Minifter na den Haag gefonderr

wierd, om de Affaires van Rijnkberk. in der minne by te leggen. Maar'

dat hy fiüx het minft heeft gemeent , confleert üyt alle fijne volgende

actiën , tendeerende alleen daartoe, om te behouden fo een fchoon pre-*

text , als dat van Rijnberk^, tot executie van fijn principaal defleyn,.

daar over menib lang gefmeet hadde , en oin te vernietigen alle mid-

delen van accommodement , die voorgeflagen wierden ; niet tegen-,

^refet-atlea
^"^e ^ie volkomen fitisfa&oir waren. Want als de Keur-Vorft Kijn-

n Keur- berk. eyfehte , verfekerde men hem daar van ; wat goede middelen hy
Keulen.

felfyoorfloeg , men gebruyktefe ; tegens de ydele vreefe, die hy tegens

de Staaten hadde, wierd hy genoegfaam verfekert, ja fdfs. met de Cjua-

rantie van de grootfte Machten van Europa • hy begeerde , dat de.

Startten haarc fterke Gnrnifocnen op fijne Frontieren wat fouden ver-

minderen , dat hem wierde belooft , indien hy dede vertrekken het fe-

cours , dat hy van de Franfcben hadde verfocht (fo hy feyde , en ook

niet beter wi ft) tot fijne dcfenfie tegens de attaquen der Staaten, als

of hy van defelve gedreygt wierde; hy verfocht de Neutraliteyt voor

fijne Landen , die hem al mede wierde belooft , mits dat hy bleef in

^
De Franfe poftuyr , om die van fijne kant te konnen onderhouden.

verkeerde" Dit alles niet tegenftaandc , fo wierden diegene, die dit oprecht
muen meen-
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meenden ] genoemt Stooke-branden en Oorlogs-Trompetten , en die

gene , dewelke met haar volk en waapenen 't Land van den Keur- Vorfl

vervulden , onder pretext van den felven te aflliteeren , maar in der

daat , om te attaqueeren de Vrienden en goede Nabuyren van 't Rijk,

namentlijk de Vereenigde Provinciën , noemde men de Vaders van
deVreede naarinhout vanhaare Pohtijke Les op 't 70.cn 71. Blad

aangewefen. In fumma , men bracht fo veel te wegen , dat Mf
. de

Louvoyx,uyt den naam van den Koning van Frankrijk^ op *Breul
t zijn-

de een Lufthuys van den Keur-Vorft. , een nauw Traclraat en Alliantie

Of-cn Defenfief floot met den 'Prins van Furflenberg , die 't lèlve

felfs inftelde , en met fijn eygen hand en zegel bekrachtigde , zijnde het

felve onder anderen van inhout , dat het geheele Sticht Keulen (onaan-

I gefien der Stenden publijke proteflatien) foude geftelt werden in han-

den van de Franfche.

Defe flappigheyt en fachtfinnigheyt van den Keur-Vorft is niet te

excufeeren , noch kan de Trouloosheyt van fijne dienaars niet recht-

vaardigen , by den welken het was : 6)uid vultis mihi dare , & tra-

dam eum vobis , dat is; Wat veilt gy my geven > en ik^fal hem u over-

leeveren.

Om dat de Franfche foftineerden , dat haar de Stad Keulen j tot D= Stad

nytvoeringe van haare deffeynen , feer behulpfaam konde zijn, in het Wieid om
foumeeren van alderhande Oorlogs-Gereetfchappen en Proviant , al-

h*a *e b
h

e*

waar (y ook om haare byfondere groote en goede fituatie haar Sedem van de Fran-

Belli of Leger-plaatsen Retraite konden houden , gelijk de Romey- rche Sefocht

tien haare Krijgs-Macht , om 'Duytfland in allarm te houden , alhier

onder Agrippa nederfloegen , waar van die Stad noch den naam voert

van Colonia Agrippina j En om dat de Franfche per Legem Salicam en door ^e

defe Stad noch pretendeeren als een Domaine van 'haare Koningen, Saiique wet

die Keyfer Otto in het jaar 949. hun ontweldigt , en aan het Duyt- pmendcerL

fvhe Rtjk^ gebracht heeft , fo fochten fy den Keur-Vorft daar toe te

induceeren, om fijne oude pretenfien tegens die Stad weder te renovee-

ren, en by defe gelegentheyt , die niet licht weder gebooren foude wer-

den , fich daar van Meefter te maken.

Hier fal ik in palTant maar kort noteeren , hoe den Aarts-Bijfcbop
VerrcjllI mf:

met de Stad Keulen, inden jaare 1074. al 'n verfchil is geweeft, fchenden

wanneer hy de overhand krijgende , de burgers dwong tot den Eed van
^n de swd?

Getrouwigheyt , die doch niet lang daar na haare Vryhcyt weder ver-

worven. In 't jaar 1160. trachte den BifTchop wederom de Stad te

bemachtigen, om welke tijd eenKeulfche Burger-Meefter Herman
Z Grijtt
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Grijn van twee Canonikerr een hongerigen Leeuw wierde voorgewor-

pen, dien hy wonderlijk met lijnen dolk doode. Eyndelijk wierdtuf-

fchen den Bijfchop Sifridm en de Stad geaccordeert , dat men om de

Stads-fletttels in 't open Veld. foude vechten ; De Keulenaar$ leydert

de fleuteïs op een wagen met twee paarden , en bevochten de Victo-

rie by het dorp Worringen , waar door de Biffchoppen zijn komen te

vervallen van a! haar Recht en Pretentie op de Stad. Doch naderhand

is veele moeyten ontilaan tuflchen den Biffchop en de Stad wegens de

Jurifdictie , welke faake nu lange jaaren gehangen hadde voor het Key-

ferlijke Hof-gericht > en noch niet was gedecideert , dat de Franfche

tot een motive gebruykten , om het hert van den Keur-vorfl tot haar te

buygen , feggende , dat defelve faake aldaar of nimmermeer , of feer

laat, ofwel tot nadeel van den Keur-Vorft. foude getermineert werden*

waarom hy geenfins behoorde te difficulteeren , defe gewenfte occafie

tecapteeren. Door fulke geduyrige aanvechtingenen flappen tegen-

ftant , hebben fy den goeden Keur-Vorft overwonnen , en 1b verre ge-

bracht , dat hy fich bundeling aan defe Leyts-luyden heeft betrout , die

hem buyten fijn weten geleyt hebben, alwaar fy wilden : Terftont dan

hebben fy de Burgers met dreygementen beginnen vervaart te maken,,

daar toe uyc alle hoeken ophalende verfcheyde oude en verfleetene pre-

tenfien , aanftellende met Franfch geld wervingen van Soldaten,en ten

laatften alles opentlijk daar henen fchikkende, om een vrye en de alder-

outfte Rijx-Stad onder het jok te brengen van een fubalternen Prince-

Als nu die van de Stad den toeleg op haar gewaar wierden uyt gein-

tercipieerde brieven , en ferieufe waarfchouwingen van verfcheyde

quartieren , die noch gecorroboreert wierden door de meenigte van de

aannaderende Franfche , en door de geduyrige negotiatien van Print

Willem van Furfienberg met den Franfchen Koning ; (6 altereerden

fy fo veel te meer , als haar perieul nader was , aangefien fy overdach-

ten , dat fy heel buyten Staat waren , om fich felfs te konnen maintinee-

ren , waarom fy rondom heenen fagen ,,van waar fy fecours fouden kon-

nen verwachten.

Haar eerfte toevlucht namen fy tot den Keyfer , die haar aan-

ftonts fijne protectie toefeyde ; waar op hy aan dry Keur-Vorfte»

aanbeval, allen vlijt aan te wenden, om in der minne defe dirreren-

ten te accommodeeren , en door den Marquu de Cjrana tot Akjen

en Frankfort liet een Regiment Infanterye werven, tot befettin-

ge van Keulen , alwaar nu byna vaardig waren 19. Bolwerken, die

fy al vroeg op de eerfte fufpicie hadden begonnen, arbeydende da-

gelijx
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gelijx noch daaraan 6. Compagnien Burgers. Maar om dat haare de-

fenfie meer Volks vereyfte , als fy op een (tip en fprong konden beko-

men , addrelTeerden fy haar aan de Staaten Generaal ( als den welken foekt affi-

aan haar behout feer veel gelegen was) haar inftantelijk verfoekende,dat
Jt

c
°ïfn

by d4

fy geliefden toe te liaan , dat het Regiment dat den Colonel Bampbielt

begon te forineeren -in haare Stad , aldaar mochte fo lang verblijven

,

tot men klaarlijk fag,waar haar verfchil met den Keur-Vorft henen wil-

de. De Staaten voorfichtiglijk overdenkende , hoe de oppreïTie van

Keulen fonde zijn een trap van haaren val , dat de Franfche fich daar

door wilden meefter maken van de Commercie op den Rijn , ter

felver tijd , wanneer fy pretendeerden de Zee-Negotie haar mede te

ontnemen door Engeland, dat fy tot Keulen fouden maken een Le-

ger-plaats , en van daar trekken groote commoditeyten , die haar ten

Oorlog mochten nodig zijn , refolveerden tot defenfie van fuiken con- en krijgt eea

fiderablen Bolwerk van haaren Staat , en lieten het voornoemde Regi- Regiment

ment daar blijven, onder conditie, dat het van daar foude vertrekken, phieir,

wanneer het den Keyfer ofde Magifiraat goet vonde , en dat het ge-

duyrende fijn verblijfaldaar , abfoluyt foude ftaan onder de directie van

de Magifiraat.

En na dat de Keur-Vordelijke Minifiers feer groote moeyten had- tegens den

den gedaan , om het felve Regiment uyt de Stad te hebben , en daar toe £jax!voiftê
geene apparentie fagen , fo advouè'erden fy eyndelijk deffelfs verblijf, Minifters.

mits dat het felve Regiment den Eed aan deStaddede;'t welk fy toen dc Keur-

wederom opnamen voor een pretext , daar van fy haar meefterlijk be- vorft_ word

dienden , om den Keur-Vorft fo te intimideeren , dat hy hem in Bon deert

felfs niet feker hielt , en daarom fijn geheele Gebiet en alle Steeden aan

de Franfche over gafin bewaaringe en defenfie , zijnde een remedie,

dat veel erger is , als het quaat felfs.

OndertulTchen hielden de Keyferlijke Gefubdelegeerden conti- Keyferiijk*

nueele conferentien , fonder op de Feeft-dagen te ruften , ten fïnevan Gdllbdde-

a .. o ' vi geerden

accoord , voorilaande verfcheyde expediënten aan den geenen, die de houden con»

faaken van den Keur-Vorft waarnamen. ferenucn,

De Vrincen van Furflenberg maakten verfcheydc defer byeenkom- die deFnr-
!

l:en vruchteloos , door opgeraapte poindlen , daar nochtans haar pre- Renbergers

, , f» I. r „ 1
• viuchteloo-s

:ext niet anders was , als de queltien met Keulen te traineeren , en tot maken,

iet minfte niet te refolveeren, voor en aleer fy daar over hadden gecon-

"uleert met het Oracul van cParis , gevende noyt antwoord , als na

'iet arrivement van Couriers van Paris ><\ie van Bon na Paris, en

. 7an Paris na Bon geduyrig als heen en weer ebden en vloeyden
;
ge-

Z 2 lïjk
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mat over fy lijk haar mix met fcherpe woorden verweeten wierd door den Pattfe-

rcrwijthoo- ]-j^en j^untius enden Marquis de Grana , datfyde oorfaakenvan

alle de aanftaande onheylen waren > en nat fy yets anders beoogden , als

' den Keur-Vorft felfs. Eyndelijk wierd dit het principaalfte difterent,dat

Keur-Keulen begeerde den Keyfer en den Wejl-pbaa'ifcben Ctrcttl tot

tsfibitcrs en Guarandeurs van het te maken accoonl, en die yan de.

Stad begeerden daar toe den Kejfer en de Staaten Generaal , zijn-

. ïnttntïe de toenmaals de Intentie van de Staaten , fich fo nauw met die Stad

w" ««Keu- te verDlnJen r dat fy met deffelfs affiftentie de deffeynen der Franfchen

ïcn. merklijk fouden konnen traverfeeren en verijdelen , indien fy haa-

re plaatfèn aan den Rijn gelegen , cjuamen aan te taflen , werdende

voorflagvan tot dien eynde by.de Staaten van Holland ter GeneraUtejt ernfbg.

Holland, geinfteert op het fenden van noch eenige Regimenten binnen die Stad,

om daar mede te verhoeden, dat defelve onluilen niet wierden geac-

commodeerttotprejuditievan haar /raerefl. Maar fulx wierd by den-

centra Ad- Staaten van Zeeland ongeraaden gevonden , aan Frankrijk^ > om dat

land.

2" 2"" fcheen fich te fullen verklaaren in faveur van dien Keur-Vorft , meerder

oftenfie te geven , en fich verder te fteeken in die onderlinge twiften.

Keuieuac- Kort daar op zijnde den 2. fanuary i6ji. wierdeen ProvifioneeL

^ovhlonee-
Accoord onder N°. i o. getroffen, waar by dat de principaalfte cjueltie

lijk met den noch ongedecideert bleef,- die alle tijd een pretext konde zijn voor dê
xeur-vo;ft.: p^je van «fe $taci ? om fce by betere occafie noch eens de voet op den

nek te fetten. Sy obtineerden echter fb veel , dat fy haar van de Stad by

deffelfs neutraliteyt inden aanftaanden Oorlog , tot haar groot gerijr,

konden dienen , en dat het Regiment van Hampbielt de.Stadmofte.

cjuiteeren.

foeke" Bam- ®m ^at nu de Frans-gefinde defe foldaten haar Regiment geern wik
phids Regi-

<\en doen verlaaten , hadden (y voor deffelfs vertrek , op de hoeken van

iwi'.checrcn, verfcheyde Straaten doen aanplakken gedrukte pafquillen , onder ande-

ren vervattende : Dat de foldaten van 'Bampbielts Regiment wel na.

buys mochten vertrekken , of elders dienft[oeken , want alsfy in Holland

fanden komen
>
[ou Ie men loaer op de Vloot [mijten. &c: Waar op de

Magiftraat alle de drukkers ontboot op 't Stadhuys , uytdewelke fy ver-

nam , dat het pafquil tot 'Bon was gedrukt.

Wanneer nu het. felve Regiment vaardigwas, om te vertrekken,

dede fichin de Pas-poort van den Keur-Vormvan Keulen defe fwaa-

righeytop r dat hy tot Keyfers-weert het felve Regiment wilde be-

öchtigen , offer ook.overlopers , of eenige van fijne Onderdaanen on-

der mochten *ijn, die hy daar uyfpretendeerde, gelijk ook M[. Verjut
v

Fran*-
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Wrtnfchen Refïdent tot Keulen, fulx mede wilde doen, 't welk veel

moeyten caufeerde , tot dat den Colonel 'JBamphielt beloofde haare

gepretendeerde te fullen licentieeren , fo ras hy in het Gebiet van fijne

Principalen foude zijn aangekomen.

OndertufTchen wierd van de Frans- Gefinde fterk gearbeyt , om het aI$ ook h<*

Regiment van den Marcjuis de Cjrana , dat binnen Keulen lag , te vaTdenMat-

doen verloopen , door middel van een perfoon , die op de waarfchou- *i
u«

'

de Gra*

winge van den Hertog van Lotharingen wierde geapprehendeert , ter Mwmik.

oorfaake hy veele foldaten van dat voorfz. Regiment , door geld op de

hand te geven , hadde gedeboucheert , om uyt de Stad na Bon te ver-

loopen. Defe ontboot den avond te vooren, alshy fijne ftraf foude

ontrangen, den Trovincial van 't Carmelhen Kloojfer r aan wien hy

openbaarde ,. dat hy een Triejler van de Minoriten was ,• maar fich

voor een Lieutenant , uyt ordere van hoger l^and, hadde gcfimuleert,-

waar op hy aan de Minnend-broeders wierde overgelevert , en van die

tot een eeuwige gevankenis in den Kerker gedeporteert.

De Franfche quairren tedefcrtijd medefo'meenigvuldig binnen de Franthefco*

Stad Keulen , dat de Magiftraat daar over ongeruft wendende , ordre Ken^u-
ftelde,dat fy maar door twee Poorten mochten binnen komen, en 1™M vree-

niet meer , als 500. te gelijk in de Stad blijven , alvorens haar geweer

aan de Wacht overgegeven te hebben, met haare namen,en waar (y fou-

dèn logeeren.

Hoewel het Land van Luy\ in alle de Diiytiche Oorlogen onaan- 'tL3nd tan

gevochten ware gebleeven , en fijne Neutraliteyt ongefchonden hadde confiden&ii

bewaart tot op defen tijd , fo moft het evenwel nu mede fijn beurt heb-

ben , gelijk andere Nabuyrige Landen , dewijl het den Franfchen on-

gemeen wel gelegen was tot den marfch na den Rijn , envoorfien was
met Steeden aan de Maas , waar men defelve Rivier , fonder periail,.

met heele Legers kondc paflèereiij en groote Magazijnen oprichten; en

.dewijl het konde uytleveren groote quantiteyt van Ammunitie en
Vivres. In den beginne fochten die van Luyf^ haar tegens dit opko- soekt c&-

mende fwaare onweer te dekken , fonden daarom Gedeputeerdens na. ^j",

haaren Prins , zijnde de Keur-Fbrft van Keulen , tot maintenu van

liaare oude Neutraliteyt , waar op die van hem volkomene verfekeringe

'Dntfingen, dat de Privilegiën in geenderhande manieren foudengeal-

'tereert werden. De Franfche evenwel negotieerden fterk met de Mi- Franfche fos*-

'nifters van dèn Keitr-forft, om den felve te bewegen aan haar in han-
en

*

den te ftellen de CitadelIe en de Stad van Luyk voor fekeren tijd, ge-

lijk als hy alree gedaan haddemet de phatfen-in fijw Aarts -Sticht , ten

Z 5. eyndc
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eynde daar door te bevorderen de belegeringe van Maftricht ; Eü
foude Sr.de Montal dan inde CitadeUe commandeeren , in quali-

teyt van Gouverneur , doch met die conditie, dat hy den Eed van ge-

trouwigheyt foude doen aan den Prince van Luy\ voor alle die tijd,

dat hy in die plaatfe foude wefen , en dat als dan den Koning daar eeni-

cn krijgen gen tijd in perfoon foude verblijven. En hoewel die van Luy\ fich

daar door de t'eenemaal daartegen fielden, en trachten haare Neutraliteyt te bewaa-
paflagie,

ren ^ ^ brachten de Franfche echter fo veel te wegen , dat fy door naa-

ren Minifter Louvoys met den Trince van Furftenberg in den name

èes Keur-Vorften een Traclaat flooten , door het welke hy aan haar de

voornaamfte Steeden en Plaatfen van de Kerk van Luyk foude in han-

den {tellen. Waar op da \ Prince aan de Luykenaars byPlacaat be-

kent maakte , dat hy den Franfchen hadde vergunt voor haar Leger de

datdeLuy- Rende-voiis en Paflage in en door het Land van Luyk^ Dit bracht de
kenaars feer Lnyfciche Gemeente by'naaan 't hollen, en eenige onder haar tot die

refolutie , dat fy den genen de dood en de ruïne van fijn huys fwoeren,

dewelke maar de minlte afïïftentie aan de Franfche quame te bewijfen.

dieopmid- Het groote Capittel vergaderde, om uyt te vinden eenig middel,
delen be- van aue onheylen voor te komen ; men fond ten dien eynde Expreffens
dacht zijn. £_ '

T . V £. '

-
' ^ r h ,

J L
,

na 'Bon en Tans-, Van den Keur-Vont kreeg men tot antwoord,

dat men voor dit faifoen mafte patientie hebben ; En vanden Éoning,

nevens een briefonder iV°. 1 1. Dat het nufo wefen mofte, en dat men

van haare Neutraliteyt nader foude fpreeken , ah den Oorloggeëyndigt

veas. De Luykenaars geen ander middel fiende , om fich te confer-

veeren , als haare eygene krachten , refolveerden tot wervinge van^

800. mannen , en tot recruytes van haare Compagnien op de Citadel^

Ie , elk met 30. mannen , die fy niet meer uyt den naam van den Prins,

maar van het Groote Capittel betaalden , en deden defelve CitadeUe

dapper fortificceren , en deffèlfs Officieren met confent van haaren

Prince , den Eed doen aan 't Capittel , van geenderhande Krijgs-volk,

van wat Prins ofPotentaat het ook mochte zijn , te laten inkomen. Sy

kreegen mede reftitutie van al haare Vaandels , die haar voor 20. jaa-'

ren waren ontnomen , en van een Poorte , die duslang by de Soldaten

vanden Prince vanLuyk^ was bewaart. Maar alle defe preparatien

hebben geenfins konnen beletten de totale ruïne van haar platte Land

en van eenige Steeden , daar van by vervolg nader.

Franfche ad Om den Bijfchop van Munfter te doen amplecïeeren de Partije

j/aar aaiden van de Franfche , hadde men ontrent hem niet nodig fo veele indirecte
Biiichop van inrrigiies , als ontrent den Keur-Korft van Keulen . maar men ad-

drefleerde
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drefleerde fich direct aan hemjmen dede hem volkomene openinge van

de Franfche deffeynen, en prefenteerde hem het gene by hem alles ver-

mag , namentlijk Geld, zijnde het principaalfte deel , dat hy beoogt, wiens inte^

want al wat fijne killen en koffers op proppen km , is fijn eygen hu- Ieft GtU iSi

refl en recht Belang , gelijk hy het felvefelfs wel opentlijk heeft be-

leden , jen de heele Wereld , door exemplen doen gelooven. En om
dat hy is een Geeftelijk Heer , die na fijn dood aan fijne Vrienden niets

van fijn Bifchopdom lal na laten , dewelke by jdeiièifs ruïne door oor-

log ook geen fchaade lullen lijden , maar van hem voor een Prinsdom
niet anders konnen erven , als een Incidenten boedel , fo ïoekt hy maar
voor fijne Erfgenamen fchatten op teftapelen, dienvolgens waarfchijn-

Hjk is,indien de Staaten hem meer Geld gebooden hadden,als de Fran-
fche , hy foude metter haaft fijn ouden haat afgeleyt hebben , en veran-

dert zijn in haaren beften Vriend. En op het cjuaatfte genomen, dat hy
.ryt fijn gebiet door het whTelvallig lot des oorlogs wierde gedepo/Ii-

deert , fo foude hem een rijke Abdije in Frankrijk^ ( die hy door fijne

getrouwe dienften wel foude meriteeren en lichtelijk ook verkrijgen)

neer jaarlijxe revenues geven , als fijn heele Bifdom, welkers inwoon-
iers doch bedurven zijn.

Hier toe hielp nietweynig, dat hy is Ambitieus , Martiaal , onru- sijn humeur;.

Hg van geeft, en feer genegen tot veranderingen, dat hy by defen Oor-
og lichtelijk occafie foude vinden , om fich felfs te voldoen wegens fij-

riie prefentien op 'Borcnlo en Vriesland , en by Terjecutie der Kett-

ers een dienft foüde doen aan de Moeder de Kerk. En niet tegen- vergeeffe

taande het Capittelvan Munfttr hem feer inftantelijk aanhielt, en Jj^XJit-
le Keyfer door dry byiondere Mandaten op fijne hoogfteindignatie tel en den

ïem feer ernftelijk dede aanfeggen , van fich niet met de Franfche te
Ke> ex'

•ngageeren , fo begaf hy fich echter in een nauwe Of-en Defenfive

-igue met Vrankrijk^. door Al r
. Louvoys , tegens de Vereent ode

Provintien , waar van de Articuien noyt zijn ten voorfchijn gekomen.
ly fond daar op meer uyt fpot als genegentheyt een Brief van Con- Hy befchimr

ratulatie over het Nieuwe Jaar 1672. aan de Staaten Generaal, te-
de5taatenJ

;ens dewelke hy toen al gerefblveert hadde, om op alle manieren vian-

i.elijk te ageeren , fonder fchroom van trouwlooslijk te violeerenhet

%bond , dat hy tot fcleef op den 18. April 1666. met den Staa- videerrhet

'n geilooten , en door een folemneelen Eedby fijnen Biichoppelijken I[
a:
l
aa' van

tafbeveftigt hadde , waar by tuflchën haare Hoog. Mog. en hem, met
egeerte en toeftemminge van het fapittel van Mttnfter , was be-

ongen een Eewige en Beftendige Vreede,dat hy niet meer volzin dienft „
moebte
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,, mochte handen , als alleen 3000. man , die hy felfs oordeelde genoeg

„ te zjjn tot befettinge vanJijne (jarnifoenen ; Dat hy voortaan geen mouw

„ volk^Joude mogen aannemen , ten zy dat de nootwendigheyt en de verfee»

„ keringe van't l{ijk.en de Kreytfen » ofook^ w*l de verbonden ,'tfelvt

„ Traüaat niet contrarieerende , fulx mochten requireeren , en dat anders

,, niet, als na des %ijx fonftitutien, ende 't recht der Forfl-en ; Dat hy hem

„ nojt op't nieuw tegens de Heeren Staaten Cjeneraal [oude mogen in la-

. „ ten 3 noch verbinden met andere Princen of Potentaten ; 'Dat hy derfelvet

„ %epublijke ookniet meer met een nieuwen Oorlog[oude vermogen aan te

„ taften ; £n voorts renunticerdc hy , gelijk, eok, haare Ho: Mo: , aan

.,, alle ende yegelijke pretenjien , hoedaanig die ook mochten zjjn , of we-

„ fen jonden; £n eyndelijk., dat hy , offijne Succejfeurs voortaan onder

„ geenderleypretext , ofte nyt eenige oorfaake , noch door hemfelfs , noch

„ door een ander 3 fich foude vermogen te mefleerenmet faaktn gehoorende

„ aan de Heeren Staaten Generaal, &c. En in cas , dat t'eenigen tijde ce-

„ nige queftien, buyten vermoeden
,
fouden komen te oniftaan , tujfchen de

„ gemelde Heeren Staaten en den Heere c
BiJfchop i mitsgaders dejfelfs fuc~

„ cejfeurs , defelvefouden anders niet werden bygeleyt , als door vriende-

„ lijke middelen , uyt krachte van de Guarantie over dit Tratlaat gepre-

,, fleert ,fonderdat hy foude vermogen? onder eenig pretext , te attenteerer,

„ tegens de Heeren Staaten Generaal , derj elver geincorporeerden , endt

„ Onderdanen met waapenen , geweld , oftefelfs met feytclijkbeyt*

en word Defe Vreede, dewelke voor God , door interceflieenhy Guarantie :

cynec ïg. van jen Kcyfer » Koningen van Frankrijk. en Denemarken , Keur-

Vorften van Mems, Keulen ende 'Brandenburg, alsookjde P
r
orften,'Bif\

fchop van Paterborn , Palts- (fraaf van Nieuwburg , de Hertogen v*v

Brunfwijk^ en Lunenburgi van Wolffenbuttel en Kalenberg-, folo-t

lemneelijk was geilooten , vermocht nochtans (6 weynig op het geeft- 1

lijk gemoet van dien BifTchop, dathy by deeerfle gelegentheyt , d«

hem voorquam , alle de boven gefpecificeerde poincten direótelijk te-I

gen ging, en geen onder die alle, naar fijn beloften , naarquam ; en had-

de fo weynig vat op 't vereelde hert der Franfchen , dat Cy den Bifichoj I

ophitften, om dien Vreede te breeken, om welke te doen onderhoude)
|

fy by een Acte van Guarantie verplicht waren.

Vrankrijk Omtrent de andere Duytfche Vorften gebruykt frankrijk. &
brengt dean- middel , fonder het welke noyt eenige redoutable Monarchie in de we

Yorfterj

1

!!!
* r^d ten voorfchijn is gekomen , dat is , dat het defelve , zijnde fijne na

forgioosheyt buvren , door fijne byfondere flatterijen , waar van het de kimft perfe<;

j^eeft, weet te verleyden in folken forgioosheyt , ja in fuiken doodflaaj

wa«
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waar uyt fy met geen Moort-Trompetten konnen opgewekt worden,

dac fy haar e/gen welvaart vergeeten , haare arme onderdaanen niet be-

hcrtigcn , haar cygen Gebiet , Ampt , Stand , Vrijheyt , Outaar , ja al

wat Goddelijk en Menfchelijk is , venvaarloofen ; En dat ten deele

door haare Nieus-gierigheyt , geld-gierighcyt , blooheyt , perfuafie van èo01 vcr"

hare gecorrumpeerde Miniflers en jammerlijke ecnvoudigiieyt , dat fy Xnidicicr,

gelooven der Franfchen Complimenten , van dat fy de Wejl-pbaal-

Jche Vreede niet willen breeken , maar heyliglijk conferveeren , en

dat fy op den Rijx-bodcm komen , niet als een Vyand , maar dat fy

haare Geallieerde tegens de Vcreenigde Nederlanden wilden fècon-

deei en,gelijk den Marquts de Fenquieres feyde, wanneer hy met volle

procuratie in 'Dnytjland quam 5 om met alle Vorften finalijk te tractec-

ren , en haar te perfuadeeren tot het ftil fitten ; Daar nochtans haare

3!)erfeynen al voor lang bemerkt zijn , van dat fy fich Meefter over den
Rijn wilden maken,om daardoor vijfKeur-Vorften te konnen conftrin-

geren, om een Roomfchen Koning, na haare verkiefinge te ontfangen>

daar toe den 'Dauphin by haar de eerfte ftem heeft.

De fchandelijkfte naam,die de Schriftuyr aan een menfeh geeft,is,dat

hy noch kout , noch heeft is. 'Schrandere Regenten hebben altijd defe

Grond-rcgul,als feer gevaarlijk,gevlooden: 'DeMiddehveg maakt veen

vrienden, en ontjlaat met Kan vyanden, waarna haar de Oude Duytfchen

ook fo wel hebben geregulecrt , dat fy daar door by de heele Wereld
. den roem van Trou , Dappcrhevt en Standvaftigheyt verworven heb- Confidcra-

f | , . .* r i
'

t
tien over uC

. ben.In den jo.jaarigen Duytfchen Oorlog was elk een vaardig,met alle iörgioof-

i

krachten , ook het kleynfte Inrereft van hem waar te nemen. Maar nu
heyr'

:
laaten fy fich met toegeflooten oogen, by de neus in haar eygen bederf

t
leyden , en onderwerpen vrywillig haare fchouderen het fwaare jok van

|
de Franfchen, daar fy felfs als Souveraine konnen regeeren, en daar het

;

waare Intereft van Staat en de Nootveendigheyt van de fuftitie van een

:
vgelijk van haar vereyfcht, dat fy haare gemeene behoiideniiTe foeken in

\ cie confervatie van haare nabuyren, die door de Fraqfche viandlijk wor-

i

den aangetaft. Die fijnen nabuyr al te groot laat worden , die maakt

i fich felfs daarvan een (laaf. Wil hyhem verdragen, fb en is hy felfs

geen meefter, wil hyhem bedrijden , het is te laat, hy moet offlaaf-

,
achtig van hem dependeeren , ofpericul loopen ongelukkig te vergaan.

,
So zijn de grootfte Koningen tot de Monarchie geraakt , door dien haa-

re progrefien ofniet wel gemerkt , ófweynïg gevreeft , of (lappelijk te-

gehgegaan wierden. De Saèiriers , Tofeaners , en Samntters had- »'.v.r

den feer licht de opkomende Macht van Romen konnen tegengaan,
y
Jf}°°ltl,

x\a en
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«ie sabiners, en beletten *, Maar den tijd hebbende verfloft, was het te laat , als fy de

SanSiters'
rR.omsynen in Macht aangewaffen ende verfterkt zijnde , wilden beft rij-

den. Dit was de oorfaak van haar eygen ondergang , en van de Ruïne

fcaithagi- van alle andere Machten van Italien. De (farthaginenfers aanfehouden
iienfeis, mede de-opkomende fortuyn van Romen, hoewel met (eer nijdige ogen»

'

maar tiende de Sammters tegens de Romeynen ftrijden,en de befte fterk-

ten van Italien innemen, meenden fy onnodig te zijn haar felven met

dien Oorlog te moeyen ; Maar de Samniters wierden overwonnen,» en

de Romeynen meefter van geheel Italien , waar door de (farthaginenfers

. hare verfuyminge en (lofheyt met haar uyterfle defolatie en uytroeijn-

Keyicrnjkin
ge moften

betaalen. De diverfe fentimenten van de Cjriexe 'Trincen ,

of fy den Keyfer binnen Conftantinopolen van de Turken belegert, (ou-

den bijftaan, dan niet, is het rad geweeft , daar de Mahumetaanfche

Sabels op gefleepen zijn , en de brugge , daar fy over quamen , om in

korten tijd , haar in 't bloet van al die fo qualijk beraadene Princen te

Lacedemo- waflen. De Lacedemoniers , om dat fy noyt tot den Oorlog refol-

nieis, veerden , ais door de uytterfte noot gedwongen , en dat fy de Pro-

greffen van die van uitbenen verachten , hebben haar felven inha-

bijl gemaakt , en zijn geruineert geworden , wanneerfe fich tegens haar

Macedonien, wilden (tellen. Macedonien , Cjriekenland , en'tgeheele uifia vielen '

Grickeniaad ^Qor dergelijke verfloffingen onder het jok van Ramen.

Mil.

ea
Terwijlen dan de Tlujtfche Porften fien, dat den Koning van

Du'rdi" frankrijk op de hoogde trap van fijne Overmacht geklommen zijn-

Yoitten, de , nergens meer op uyt is, als om de Vereeninde NederUndfche Pro- I

vintien , een gemeen Bolwerk en Voor-muyr van haar alle, weg te l

nemen > dat fulx niet kan gefchieden, fonder conrufie en blijkelijke ruï-

ne van haaren gemeenen welftand,en dat fy met de banden van Vrank^

rijk. fodanig (ouden gebonden werden , dat fy haar niet meer fouden

konnen roeren, fo fullen fy immers moeten bekennen , fchuldig te zijn»

ra»d voorde dat fy haar felfs falveeren , en die Voor-mnyr , die de Franfche drevgen

om verre te ftooten , (laande te houden , d*at fy haar onder malkanderen

niet moeten wijs maaken , onnodig te zijn , dat fy fich wapenen , dat de

fwaarigheden fo groot niet zijn , als men vreeft, , en dat men altijd Li-

guen kan maken, en te velde komen, als men wil. Maar hoe de Fran-

fche het verftand en geficht van veele uyt haar, by heldere fonne-fchijn,

nebben (beken te bencevelcn , en hoe die Vorften de fangen van de

Franfche Sjreenen tot haar fchaide en fchande hebben aangchoort,

föllerï wy hier wat nader particularifeeren.

De Duytfche Vorfien zijn of- Geejlelijk^ of Wereldlijk Onder de

Geeft**
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Geefleli]k? zijn ( behalven Keur-Keulen en den Biffchop van Mun- De Daytfthfc

(ter 3 daar van wy alree hebben getracteert ) de Ksur-Vorflen van v?~ eil V?
Jldents en 7ner de grootite in aaniien en vermogen, en tot de Jtviw- ofwereid-

ƒ<;/&* defleynen het beftgeleegen, waarom iy ook van Vrank?ijkj>V3&

veele jaaren af, feer zijn aangefocht en gebencfïceert. Om dat ïy maar corftitutie

befitters zijn voor haar leven , en voor geen Nafaaten behoeven bekom- j*
CI
y
e*?di>*

mert te zijn , maar Hechts een ruijmen fwier van leven Toeken , hen fy

defaakenmet fodaanigen oog niet aan, als die Princen, dieiamilien

hebben , en op het toekomende moeten denken ; en laten fich daarom

licht omkoopen door Afliitentie en Geld , maaken weynig fwaarig-

heyt om de tegenwoordige noot , van onder de Franfche Heerfchap-

pye teraaken, op den hals van haare Navolgers te fchtiyven , en den-

ken niet , dat het perieul is aanftaande , en dat het om haar felven te

doen is , maar gelooven de Franfche Religieufe pretexten , als of het

alleen te doen was, om den Hoogmoet en de Ketterij e van de Hol-

landers te dempen.

So hebben de Franfche, voor eenige jaaren , den Keur-Vorft van Keur-Men»

tJWetits fonderling aan haar verplicht , dat fy hem hielpen de stad F^nfche^

Erfurt innemen , en dat fy hem (gelijk ook eenige andere Vorflen) aangefocht

voor en na veel geld fpendeerden , tot wervinge en onderhout van fijne
15>

Militie , fonder dat fy daar door eenige vergoedinge hebben genooten.

^Debitor autem eflfervus r*r cliens creditoris. So Zochten fy hem noch

voor het aangaan van haaren Oorlog tegens de Staaten , te verfeeke-

ren , dat fy de Alliantie in den jaare 1661. met hem geflooten , hey-

; liglijk fóuden obferveeren , en hem protecteeren tegens alle geweld,

hem mede voor oogen ftellende het gevaar , dat hem foude dreygen, by

aldien hy een andere Protectie aannam , als die van Vrankri]^ züe-

1 geerendevoor een exempel het jaar 1653. wanneer eenige Vorflen

. naarindeKeyferlijke, eneenige in de Franfche Protectie begaven.

Kier door bleef Keur-Ments wel aan de zijde van de Franfche , «n hoe hy

i maar als hy inden beginne van den jaare 1672. fag, met wat over J« \f^n-
. groote Macht de Franfche na den 2?//# afquamen, apprehendeerde fcheRijkte-

hy der Franfchen Deffeynen fodanig , dat hy den 'Baron de Schoonbrun
herti2c«

na 't Keyferlyk? Hof fond, om daar voor te ftellen de groote noot-

: faakelijkheyt , dat fijne Keyferlijke <Jfytajefteyt een con.fiderable Ar-

!
mee na den Rijn-kant raofte fenden , by aldien hy alle de 'Vujtfche

Vorften aan den Rijn , niet en wilde getradeert fien gelijk den Her-
tog van Lotharingen. Hy heeft ook eyndeiijk noch den Circul van

Franken daar toe gedifponeert , om voor den Keffer Volk te wer-

Aa j ven.
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ven. Hoewel ook gefeyt wierd , dat hy en Sweden , door haare Ge-

fanten, den Koning van Vranlzrijk^ al hebben gedifponcert gehad , tot

aanneeminge van de minnelijke Interpofitie van haar beydcn , als ook

van Keur-Trier , Bejeren , "Palts, enden Hertog vanWurtenberg,

om den Keyfer enden Keur-Varft van Brandenburg met Vrankrifa

te verfoenen. 't Zy hoe 't wil,hy was en bleefvoor eerft ncutraal,fender

partije te kiefen , waar in de Franfcbe haar oogmerk bereykten , doch.

hy veranderde daar na fijne Mefures , als de Vooifpoet der Franfchefc

begon te fteuten.

Keur-Trier Alhoewel de Franfche , om Keur-Trier tot de Nentraliteyt te

hoe gedifpo. difponeeren, geen groote moeyten behoeven aan te wenden, dewijl lij»

gebiet aan Frankrijk grenft , waardoor hy de infolentien enjnvafiena

van haar geduyrig foude onderworpen zijn, indien hy niet de huyk na de

vandeFran- wind hing , en ten minlten neutraal bleef, fb hebben fy evenwel, door
fche gefoiix-

aj }iaare prefentatien en beloften van groote geld-fommen en avan-

cementen aan fijne Vrienden , fo veel niet weten te wegen te brengen,,

dat fy Coblens en Hermejieyn in haare befettinge mochten bekomen*

om daar door den 'Rijn en Moefel 'te konnen dwingen ; Maar mo*

.

ften haar te vreeden honden , met de vrije paffagie door fijn Land,

gelijk den Marquisde Louvois op den 2. January 1672. by hem,

«tic pafögie als ook by den Cjouverneur van Lichtenberg obtineerde, vooreen

Land-obti- Franfche Arme'e , die , fo hy voorgaf , tot befcherminge van Keur*
nceren. Keulen in dat Aarts-Sticht foude gebracht werden , welke Paffagie de-

Franfche naderhand fterk gebruykt hebben met groote en kleyne

troepen , fonder fpeciaal confent daar toe yder reys te verfoeken , ge-

lijk behoorlijk was , tot irreparable fchaade van fijn Land en onderdaan
'

't Land van nen , en van alle fijne nabuyren. Als defbn Keur-Vorfl 't Voorbeelt'

/jerwocir van Ments wilde volgen , en fijne Mefures mede veranderen , toeJT
het Fortuyn der Franjehen begon te veranderen , h fijn Land gewor-

den een proy der Franjehen , en wierd , op weynig na , totaliter ver~
?

|
woeft , daar van hier na breedcr in 't Derde Deel,

Duytfche De Wereldlijk* Vorken, fo fy voorfichtig willen zijn,gelijk verftan-

B?p&
hai"

^'Se P^ncen toeftaat , moeten altijd 't eene oog houden op het tegen-

woordige , en het ander op het toekomende , fy moeten fo wel forgen

voor haare nafaaten, als voor haar felven, en daarom by tijds, en fonder

ophouden, werken tegens de periculen , die haaren Staat konnen over-

komen^ Die gene , die van de fwaarigheeden niet eerder en oordeelt,

als wanneerfe hem treften, fal daar door niet anders , als met fijn eygen

fchaade en ruïne , geleert werden. De Romcynfche Republtjk^ is tot de

hoogfle
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hoogfte Macht opgewaffen, door de inconvenienten te voorfien , en

die , in haar begin , te rémediëeren. De Republi^ van Venenen is-

daar door wel 12. honden ja/trek Teer confiderabel geweeft , en heeft

haar fel ven, tot op den huydigen dag , by haare vryheyt geconferveert.

Het is een nootwencüge Maxime voor alle voorfichtige Regenten,tcn

allen tijden een wakker oog te hebben op de defleynen van haare nabuy-

ren, en fo veel haar mogelijk is, te helpen verhinderen alle onrechtma-

tige conqueften , die defelve op haare Mede-Nabuyren Toeken te ver-

krygen. Hoewel alle Wereldlijke Vorfïen van T!uytfchland hierdoor

behoorden bewogen te werden , om alle haare nabuvren tekens de

Machinatienvanden Franfchen Koning te maintineeren , en depre-

tenflen van fo een entreprenanten en gelukkigen Aggreifeur tot mati-

ger aanflagen te brengen , en hem te obligeeren , met fijnen fijkel niet

in een ander mans Oogft te maajen , op dat fy niet door defelve , gelijk

allede Staaten van Griekenland door Koning Thilippus van A4.ace-

donicn-, deeenevooren de ander na overheert werden \ So ging men haare s«rg-

daar echter even als elders , men liet lich overal van Vrankrijk^ met looshey r».

fchoone woorden payen , men dacht , men raatflaagde , men difcou-

reerde penoeg van defaaken, maar niemand wilde refolveeren den

Franfchen Hannibal tegen te gaan, daarhy voor haare Poorten wr.s.

Elk ging met fijne gedachten dwaaien op den tijd, maar in plaatfe van hoe pertca*

tijd te winnen , ging den tijd de eenigfte remedie verlooren (zijnde na loos dic *
't feggen van Seneca geen eerlijke gierigheyt meer als van de tijd) daar

nochtans in die dingen , oiedagelijx aanwaffen, het wachten niet an-

ders is , dan aan defelve tijd.te geven , dat fy mogen volwaffen. En dat

ïoch meer is, fommige lieten haar door de Franfche flatteryen van haar

Dut en waar Int ereft verleyden, daar [y te vooren wel by gevaaren wa-

•en. Om hier van exemplen te geven , fullen wy met den Keur-Forfi

van Beyeren eerft beginnen.

, De Hertogen van Beyeren zijn met de Talis-Graaven van veele pjfpayt mf--

aaren afover het Recht van de Keyferlijkje Keur geweelt, in heevigc «n e* raisl-

.Difpuyten, dewelke Keyfer Lodewijkde IV. in denjaare 1336'. by Heydelbergs

. ransacüe , tot faveur van Beyeren , daarvan hy mede Hertog was , op

,lie manier hadde te neder geleijt , dat die beyde Familien , de eene om
ïle ander het Keur-Recht fouden gebruyken^ doch dit is naderhand,

is onrechtmatig by Keyfer Carel de IV. in 't jaar 1356. in fijne

durea Bulla verworpen, en de Keur den Palts-Graaven alleen

's

oegeëygent , zedert welken tijd die van Beyeren daaf tegens niet of

j
veynig hebben durven ondernemen , als alleen ten tijde van den Oor-

Aa 3 loü
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oorfpoet log in Bohemen , wanneer den Beyer-Vorfl Maxirrn lian door de Vi-

* iaBeyct*B
' ftorie van Praag, door de Ballingfcbap van den 'Palts- Graaf Fre-

clericus , en principalijk door het faveur van het Buys van Ooftenrijk

niet alleen heeft verkreegen de vrije Keyferlijke Keur , de geheeje

Boven- Palts , en de Precedent ie onder de Weredlijke Keur-Vorfient

maar (gelijk fommige calculeeren) noch wel 12. Milliotnen aan con-

tanten geprofpereert uyt het Generaalfchap over de Keyferlijke Ar-

wie9 behalven de Sulter van den Keyfcr , die hy daarby ten huwe-

lijk kreeg, om dat hy gefalveert hadde den Keyfer en hetgeheek

'jRjjk. met heirij dat door den Palts- Graaf, de Koningen van Vrank

rijk^ en Sweeden als ook haare Geallieerden geattacjueert wierd, en on
dat hy alleen obftacul was geweeft , dat Vrankrijk, fijne delTeynen ir

Duytfland niet konde volvoeren tegens het Huys van Oofienriji^.

gelijk de Franfche Schrijvers fulx mede bekennen , als te fien is b;.

Guebriant, lib: 8. cap: 13. pag. $79.'

vranküjk Om die reeden heeft Beyeren fich lang gehouden aan de zijde var

'levereamet
^en Ktjftr^ gelijk fulx fijn waare Intereji ook vereyfle , maardi

fich teenga- Franfche confidereerende de goede fituatie en macht, waardoor Beyt
geereir, nn ^ £)Uj,tfc /je föj^ tegens haar kan balanceeren , hebben gevolg <

den raad , die Koning Hendrik^de I V. en M r
. du Tleffis al in haa

ren tijdvoorftelden, om het Huys van Oflenrijk^ ?n Spanjen terf^
neeren , dat men fulx niet beter konde beginnen , als door de Herto-

gen van Beyeren , die men door hoope tot de Keyferlijke 1>igr,itejt

en door belofte van haare protectie tegens alle fijne aggrelTeurs mof
foeken te winnen. Zedert welken tijd fy ook alle devoiren hebben aan

gewent , om den Hertog van Beyeren , door M*. Marcbeville e
andere PlenipotentiarilTen, van den Keyfer te fepareren, en aan haar zij

door de rur- de te treken , waartoe fy in onfe tijd geëmployeert hebben de Furjfe»
ftenbergers yeY!reYi (Van outs sroote Minjoens van Frankrijk) en den Pater Prv
«n den Pater & v

.
o >

n •
i

•
i

?xivigniani3 vigmani biecht-Vader van de Keur-Vorlhnne , die door haar het hm
van den Keur-Voilt hadde tot fijne difpofitie , welke beyde hem doos

de voorfz. flatteryen en hoope van een huwelijk tullchen den 'Dau-

phin en fijne Dochter hebben doen veranderen de c
Folitijke Max*

men, die den bovengemelden Maximilian en andere Voorlaten al-

tijd hadden onderhouden , hem verplicht aan niemand niet toe te later

eenige wervinge ofte palïagie in ofdoor fijn Land in conformitc van d<

Alliantie met de Vier Verf!en aan den Rijn geflooten , en hem fo ver-

re geperfuadeert , dat hy al fijn vermogen daartoe loude employeeren

dat Frankje mochtc verkrijgen alle fatisfa<5lie , gelijk genoeg con-

"fteer
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(teert uyt de Iniïtudde , die hy laatftmaal aan fijnen Gefant na Regens-

burg mede gaf,en uyt de aflHlentie van Volk, die hy doet aan fijne Cou-
fijns den Keur-Vorft van Keulen , en den" Hertog van Savojen , bey-

e yolkomene Vrienden van frankrijk > als mede daar uyr,dat hy den

eyfer heeft foeken te beletten de Paflagie met fijne Arme'e door de

ver-Pals. Maar Beyeren fal fich hier over namaals licht beklaagen,
: .vanneer hy hem om den Kejferlijken Scepter, gelijk Condé QnJSHeu-

'i&rg om de Poolfe Kroon , van fijne middelen lal fien uytgeput , fon-

ler eenig voordeel daar tegens te genieten, dewijl frankrijk, een an-

jer wel met het Keyferrtj\ flatteert , maar het felfs foekt voor fijnen

Dauphin.

De Talts-Cjraaf', of de Keur-Vorjlvan Heydelberg is door de inm'guesvsui

^ranfche lichtelijk te perfuadeeren tot het ampleóteeren van haare 1*^'^'
ijde, en^chijnt wel, dat hy het Hup van Oofienrijk. fal contracarree-

[
jen fo lang hem niet werde gereftitueert de boven gementioneerde Bo-

\Hn-Palts , de Keyferlijk? Keur , de 'Fucedentie en het vry gebruyk

rranfijn Vicariaat, dat beyeren mede pretendeert , welke hem alle

por het Huys van Ooftenrijk. zijn afhandig gemaakt, en in welkers

'. k>ife/Iïe hy , na apparentie , niet beter kan hemelt worden , en tegens

Hetfelve Hujs als ook tegens 'Beyeren revenge haaien , ennietbee-

er gemaintineert worden in fijne tegenwoordige PolfeiJïe , tegens de

eduyrige dreygementen van Ments en andere Catholijke Nabuyren,

,'ls door de Macht van de Franfche , met dewelke hy oók langen tijd

; eeft gehad goede intelligentie , die hy noch heeft vermeert door fij-

e Dochter, dewelke hy aan den Hertog van Orleans Broeder van den

'Coning heeft ten huwelijk gegeven. Defe Intrigucs foude Palts-Hey-

'eiberg noyt verlaten , fo lang hem de Franfche getrou en genegen

varen , maar zedert dat fy fijn Gebiet niet minder hebben verfchóont,

'Is dat van een openbaaren Vyand , hebben de Franfche door die

'nvooilichtigheyt den felven Keur-Vorft doen, ampiecteeren de Con-
i a-Partije , gelijk fpecialijk te leefen #Tn 't "Beerde TDeel.

! Den Keur-Vorft van Saxen , alfo defelve mede feer confiderabel ^
ut"Sax

^
n

:ihet Rijk^ is, hebbende Franfche van langer hand door vreemde rik aange-

ntrigues met haar foeken te engageeren, tegens den Keyfer en het r°chr
>

{ijk. , maar zedert dat hy hem door de Vreede van Traag met den

keyfer wederom heeft vereen igt gehad , zijn haare moeyten by hem
d vruchteloos geweeft , a'sby andere Vorften gelukkig. Want na de

ood van den Hertog van Weimar , die met de Frar.fche aanfpan-

e, focht defen Keur-Vorft deifeifs troupen aan hem te trekken ; Entroupen

na
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na de dood van den Hertog van Lmexhurg , foude hy defTelfs weduwe

geinduceert hebben tot het verlaaten van haar Tractaat met frankrijk^

opgerecht , ten zy Mr
. Choifi fulx door fijne naarftigheyt hadde be-

let en defelve Princefle aan haare zijde gehouden.

En alhoewel Saxen al vry verre geiepareert is van den Rijn , daar

de Franfche den ftoel des Ooi logs tegens de Staaren hebben neder-

gefet, fo hebben fyden felven Keur-Vorft evenwel door haare En-

voyees om defe tijd mede feer aangefocht tot een nieuwe en vafte Al-

dochtevcr-
^ant ^e ' °f ten niinften tot de Neutraliteyt ; Maar geen van beyden

geefs. heeft haar willen gelukken , alfo defelve Keur-Vorft fijn waarelntereft

volgende, in fanuario 1672. depecheerden een Afgefant aan Keur-
"
Afgefant Brandenburg na 'Berlijn , door deirwelken hy aldaar prefenteerdeeen

f
m Bi;iil|ien- twee nie^w aegootene Cartonwen , met haar toebehooren , en notin-

ceerde , dat hy nevens den ^eheeien Saxifcben Ctrcul by defe tegen-

woordige gevaarlijke conjuncturen van tijden , vaft wilde blyven by

en komt in het Roomfche Rijk, , en het lnfirumentum Pacis punctueelijk obfer-

ro
r

ftd°m°
£

veeren. Waarop hy fich in tJfyCaart daaraan volgende in perfoon

bes;afna Pofidam by den Keur-Vor\\ van'Brandenburir , alwaar met

verfcheyde Minifters van andere Vorften tegens Vrankji^k. wierde 20-

flooten een Of- en Dcfenftve Ligtte , tufkhen defe beyde Keur-Vor-

ftelijke Hnjfen , als mede de Hoog-Vorftelijke Httyfen van Bronir

wjk^i Lttnenburg y Hejfen CaJJ'el en ''Denemarken* •

Keyr-Bran- De Keur-Vorft van ""Brandenburg is geen van de minfte, die de

f^ooaSds- FrMifche hebben nodig geacht tot uytvoeringe van haare DerTeynen,

ubel, om dat hy , beha!ven een feer groot gebiet, ookbefithet Land van

Kleef i dat geftrekt leyd aan weerzijden des Rijns; als ook, om dat

hein Swedsn is een Vriend, 'Denemarken verplicht, Polen gene-

gen, Engeland befwaagert , het Huysvan Ooftenrijk.9 hetgeheele

'Duytfche Rijk^y Spanjen en de Geünieerde Provinciën ambieerendc;

en om dat hy wegens iijne groote Macht feer confiderabcl is in het ba-

lanceeren van de Duytfche en andere Vorften , waar van feekere

preuven zijn de conjunctie van hem met den Keyfcr en Saxen t

wwdvandc Vrankrijk^ en Sweden in Duytfland, als ook fijne refiftentie tegens

refochr,
Sweden in Polen en Denemarken. Uyt die confideratien hebben de

Franfche door haaren Gefant SK Cjeran en andere , ja felfs door Ge-

fanten van Dujtfche Vorflen>h"}nde rechte huyrlingen van de Franfche,

getracht den Keur-Vorft te permadeeren tot het omhelfen van haare

Partije , om mcde-gefji in haaren Oorlog te zijn , en om fijne Stem te

hebben tot de yerkicfioge \;m een Roomfcben KoningAoor prefentatien

van
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: van fchoone conditien en grcote voordeden van geld en.reparatie van

i alle fchaade in fijne Landen , en het wedergeven van alle fijne Steeden,

die fy in het Land van K-leef mochten komen te veroveren van de

Stunten.

De Keur-Vorft achtende , dat het "beter was , dat hy het fijne onbe- doch tt rst-

fchaadigt bewaarde,door dien de fchaadens feeker zijn,en haare voldoe-
geefSa

ninge onfeker, dat dcfen Oorlog fo feerwierde toegcleyt tot onder-

. drukkrnge van Dujtfland3 2.ls van Nederlanden dat hy geene de minfte

\ reeden hadde, om de Staaten met de Waapenen te beftooken, met de-

. Ikc hy van oude tijden af tot nu toe, in feer nauwe Alliantie, Corre-
: fpondentie en Vriendfchap hadde geleeft, en opgericht Tractaaten van

l Mutueele Defenfie in dans den 27. funyió^.en 4. Martij 1666,

i wilde fich in geene Alliantie met deFratifche in laten, maar wenden al-

|
Ie devoiren aan, om de Franfcbe te bewegen tot het onderhouden van ft)C

^
t ^fi

Vreede, daar fygeenfins na wilden luyfteren; ja waren geftoort, ooScgaftc
1

als'er van Vreede gerept wierd, voorgevende, dat de Glorie des Ko-
J
a

a^
n

' ...

nings hem tot den Oorlog nootfakelijk drong , 'dewijl hy van de Ne- nemen."
'

derlanders eerft was aangetaft en befprongen , en dat daarom die crene,

t
die anders wilden gevoelen of feggen , als dat de Koning den Neder-

« landers den Oorlog quam aandoen , hem groot ongelijk deden y En
• indien hy Keur-Vorft den Nederlanders volgens dat voornoemde
Verbond wilde aïlïfteeren , dat hy daar door des Konings Vyand foude
wefen.

Hier in toonden fy haer felfs onreedelijker , als de Heydenen , die Onreedcü/k-

i voor vaft en goet onderhouden , dat den Oorlog alleen plaats heeft tuf- ^l^kc
ifcben den genen,tujfchen dewelke de Oorfaaken des Oorlogs zijn; En dat

de ^Jfijlentie uyt krachte van verbonden voor getrouveheyt , en niet voor
vyandfehap mofe gereekjent werden.

Als nu de Franfche fagen , dat fy door fulke pnreedelijke voor B .

fy/oekea

wendingen het reedelijk gemoet van den Keur-Vorft niet konden win- burg te^er-

nen,fochtenfyhem', gelijk eenige andere Vorften, mede te wiegen to^i?» ,

in fuiken vaften flaap, waar in hy van den alvernielenden brand des tralitcyc.

Oorlogs feekerlijk foude verraft en overvallen werden , en begeerden
inftantelijk , dat hy alleen aanfehouwer wilde zijn van die Tragcedie

,

die fy met de Staaten fouden ageeren. Maar de Keur-Vorft betrach-
b
**>**

|
tende den ouden en bekenden fpreuk

:

- een^ES-*
tie met de

Tune tua. res agitttr , p.tritsfiproximus ardet» Staateq,

Dat hy mede moft tocfien , wanneer fijn buvrmans huvsbrant, dat de

B b ' Oorlo-
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-Oorlogen niet blijven ftjan,waarfy beginnen, dat niet alleen de Vyan-

den , maar ook der Vyariden Nabuyren fvvaare laften en ellenden moe-
ten dragen , heeft daar op niet alleen beginnen te armeeren , en Vrien-

den op te (beken tot fijn eygen defenfie , maar ook met de Straten (je~

mraal op den 6. JW^ 1672,. opgerecht een nader Alliantie , ge-

vorften
produceert onder N° 12. Heeft de Franfcb-gefmde Varften in bet

is Rijk. dikwijls en ernftlijk vermaant , dat fy geen vreemde Krijgs-Vol-
Vr-mkcijk.

jceren p rjen TZjjx-bocLem fonden in laten , dat fy doch niet tot nadeel

van de Eer, Vreede en Gemeene Welvaart van het Dttytfche Rijl^

met vreemde wilden tracteeren , en Jat fy doch geene Steeden ofVa-
ftigheeden den. Franfchen wilden in handen geven : En indien fy an-

ders deden , fofoude op haar verhaalt werden de fchaade, die haare Na-
buyren fouden komen te lijden ; En fo fy eenig different met de Ne-
derlanders hadden, dat de Keyfer en hetgeheele Rij\ door haaien

y ver wel fouden te wegen brengen deffelfs accommodement. Hy fond

mede na Wevende Vorft van Anha.lt , onreen Traótaat van mutuele

Adillentie met den Keyfer te faciliteeren , daar in hy ook fijn oog-

merk bereykte , en ftelde in handen van den Keyfer de orgineele pre-

jfentatien , die [rra*k>ïj\ aan hem dede , om fijne ftemine te hebben

tot de Verkiefinge van een Roomfcben Koning

J

Sjmtalles Onidatnude Kenr-Vor.fl fich van Vrienden en Krijgs-volk voor-]

pikeerde- fag-, om het gedreygde onheyl alleen afte weeren , feyden de FranA

fehe (volgens haaren Politijken Rcgul hier vooren op 't 70. cn^ij
Blad geleert) dat hy oorfiak was van dien Oorlog. Om dat de K*#»*-|

Vorji fich opmaakte, om den brand, die aireede door de Franfche inl

de ingewanden des Rijx was geftookt , te bluffen , noemden fy fiiljcl

Cjtweld , en voor haar reebtmaatitre Oorfaalde ten Oorloge waarbyfy

.feyden , dat alle de Staaten des Rijx, daar door behoorden bewoogenj

te werden , om fulx aan hem te vrecken , en gaven voor , dat de Keur-*

Vorfl heymclijke gencgentheyt tot de Hollanders voede, even of

hem 'fulx ongeoorlooft was tot fijne
r
Bond-nenoten i en dat om haarent

wille , met dewelke hy niet ffealheert was ; dat hem volgens.de Mun-
flerfche Vreede verboden was , de Vvanden van VrankryK te an̂ "

fteeren, 't welk. wy pa%. 170. beantwoord hebben , dat fy wilden relii-

tuecren de Steeden van .het Dujtfche'~Ri]k^-> die fy aireede hadden in-jj

genomen , en noch fouden komen in te nemen, even als of fy recht

hadden in het aebiet v m een ander te doen , wat haar qoet docht.

^dPleRj k
^"t - ê en eigelijke kinderlijke reedenen fbchten fy.de Leeden

t°e . emJnoii- van het Rijk, tegens het Hooft , en tegens malkanderen op tehitfen,
-leeven. om

t
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om het felve ook aldaar te vernielen, waar fy met haare vernielende

Legers , beftaandeuyt veelderhande Natiën, felfs niet konden byko- *,

men; Én dan wilden fy noch geen anderen naam hooren , als datiy

warende rechte voorjianders enbefchcrmersvan den GeemeenenWel-

,
fiand en Vryhejt ; Voorwaar als dit Welftand en Vryheyt is, wat eilen-

digen Welftand en Vryheyt {ai dan het geheele Chriftenrijk genieten,

als de Franfcbe haare intentie verkrijgen , enclk een volkomen wet-

en voorfchrijven , hetwelk fymi al heel meefterlijk konnen op die

: plaatfen , daar fy met recht noch niet te feggen hebben.

Het gebiet van den Hertogvan Nieuburg, infonderheyt het Land Nicuburg

van Gttlijk^ was den Franjehen tot haare Paflagie uyt het Land van vöo^det
Luyi^ naar Nuys fo wel gelegen , dat het haar voor een brugge kon- Pwafitóa.

de dienen. Maar dewijl hy te fwak v#is , om de Franfche in eeniger

imaniere de Paflagie door fijne Landen te incommodeeren , als ook om
\ dat fy oordeelden hem genoeg aan fich verplicht te hebben nevens de

llPoo/fche Kroon , en de beloften van avancement voor fijne Soonen fo

|p Vrankrïjh als elders , achten fy het byna onnodig, om Palfagie door

I
fijne Landen te verioeken , veel min , om veel te fpendeeren , en groo-

te beloften te doen , om hem met fich te engageeren , hoewel veel ge-

ftfeoureert is over een fecreet Tracraat tuflehen haar opgerecht , prin-

:ipalijk om de Stad (julijk^ te ftellen in handen van de Franfche , het

,velk echter noyt ten voorfchijn is gekomen , edoch reedenen van fufpi-

:ie heeft verwekt , die te meer gevoet wierden door twee Keyferlijke

Mandaten , dewelke (gelijk gefeyt wierde) de Stenden van 't Land van

Sulijk^ hadden geobtineert by den Keyfer , waar by den Hertog van
lS[ieuburg expres foude geinterdiceert zijn de Stad Gnlijk^ aan de

franfche te Ieeveren , en fich met haar verder te engageeren.

De Hertogen uyt de Huyfen van ISronfwijk^ en Lunenburg zijn Limci,burg

b confiderabel in de affaires van het Duytfche 'Rijk, > als ymand onder
^ijkSreex

;lle Vorften , wanneer fy haare Macht t'famen voegen ;'Maarom dat fy
conddcu-

>nderlifig verfcheyden zijn van Religie , hebben de Franfche defelve
e

e,, V(;j>

loor haaren langduyrigen arbeyt no.yt gefamentlijk konnen bewegen ftheyden

ot het verkiefen van haare zijde , waarom fy naderhand defelve fo heb- worden
S
van

•en gediverteert , dat fy ook oneenig bleeven in het amplecteeren van dc
a
Fr
,
an j"ciw

Ie HolUndfche Tartije , 't welk by haar den eenen degen den anderen

leede houden in de fchee, en dat fy haar fo lang neutraal hielden ('t welk
iet tweede oogmerk van de Franfche is omtrent andere Vorften)
ot dat fy door twee van haare Princeflèn Talatine en Chatillon (waar

an de eerfte aan den Hertog van Hanover, en de andere aan Meke-
B b 2 lenbttr?
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Unburg getrost zijn) als ook door Sr.de Todivits haaren Envoyédea.

dlemet Ha- Hertog van Hanover door een appart Tractaat (o verre hebben geper-

TracVtaT'

1

Radeert , dat hv eenig volk aan haar foude overgeven , en felfs over een

flnyren, Franfcbe Armee commandeeren ; Waar tegens debeyde Hertogen

begeven
^° van Lunenburg en ^rons wijk^ hebben verkolen de zijde van het Rijkj

hui- in een en tot defTelfs en haare fecuriteyt op den iz. September 1671. tot

den Kcy&j, Bronswij\ haar begeven meen Alliantie van Mutuele Defenfïe ,o\\-

&c- derN . 9* geproduceeit-..

Switftr&aïjn -^e Switfer.s , om dat fy wegens haare gedifciplineerde en menig-
feer confide- vuldige- Militie feer veel vermogen in de affaires van Oorlog en Vree-

de in en omtrent het 'Duytfche Rijker en daarom van elk Potentaat

aangefocht werden tot Vriendfchap en Alliantie , fo hebben de FranT
worden fche aan defelve van langen. tijd, ^en infonderheyt in Auguflo i6~/iy

Franfche wanneer de 13. Cantons tot Baden vergadert waren, door haarea
aangefo.hc Refident Molier feer fterk gefolliciteert , dat fy haar fouden confor-

meeren met die dry Cantons-, dewelke fich met haar reets hadden

geëngageert , en belooft van niet te willen treeden in : de Tripte Al-

liantie ( daar toe fy gefamentlijk door Enveland waren genodigt en

verfocht) noch in andere Verbonden, contrarie het Intereji van

»iet bedtei- Vrankjijk. , ofdat fy anders verfteeken fouden zijn , van haare achter-

ginge: ftallinge penfioenen. Maar Je Switfers , (leunende op haare Vryheyt,
'Antwoord ö , * ; - » r ; /

>

de. swulers, en Keent van Tractaten te mogen maken na haar believen , antwoorr
den ; dat fy gerefolveert waren , de Alliantie met VrankyijK aange-

gaan exachlijk te executeeren , fonder fich te willen verklaaren op het

fubjeel; van de Trip Ie Alliantie , pretendeerende dat haar onderling

Tra&aat hun niet benam de Vryheyt , om andere Alliantien te maken

:

En wat aanging dë voorgenoemde betaalinge , dat fy die in 't korte wel

p
ed

r
°u

rde fouden te wegen brengen by den Koning. Hier op hebben de Fran-

worden ge- fche door pratt ijken onder de Cantons, die in Religie" verfcheyden

ecnfchêyt"

1
* z *ïn ' wcten te verwekken eenige j'aloufie en oneenigheyt , waar door

fy belet wierden , gefimentlijk eene Linie tegens haar te trekken, maar

moften haar neutraal houden , in den Oorlog tegens de Nederlanders
't welk de Franfcbe by elk een fochten te verwerven , die fy niet

konden perfuadeeren , om met haar oftenfief te ageeren. Sy fomen-

jbScenaaa teerden mede niet weynig het different van den Btjfchop van'Bale
"^t different tegens die van

rBem , , over het herftellen van de Catholijkc Religie in

•Bhh enden C(?n van de Steeden , waar op die van Bern pretendeerden den eygen-

Biftchopvan dom , en in dewelke den Biffchop opgerecht haddë een Kerk', fafti-

neerende daar. toe gerechtigt te zijn, En hoewel dit different in den

beginne
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beginne een kleynvonkien fcheen \ fo Rond het echter uyt te haiilcn

tot een grooteh brand, die aangeblaafen wierd door den Franfche*

blaasbalg tuifchén de Caihqlijkt en Gereformeerde Cantons , 'tenzy

defclvc dit vuyr in fijn opkomft voorfichtig onder de aflche hadden ge-

fmcult. Óndcrtuflchen continueerden fy fterk in 't werven van Smt- T^SST
fen en 'Grifons , diefy na Frankrijk, niet mochten vervoeren , voor enGfifons,

en aleer fy gecavcert hadden voor derfelver puncÜueele betaalinge, en cautie^?

dat fy niet fouden geemploycert werden tegens eenige geallieerde van

haare (jant ons , welk geworven Volk voor fijn vertrek fich ook met

cede mofte verbinden , van noyt te willen ageeren tegens haare geal-

lieerde.

Dit was den Franfchen niet genoeg , maar fochten noch met kracht ^r
°^';

e"4-

'

uyt te werken, dat de wervingein Switferland aan Vreemden, en vingewo*

voornamcntlijk aan den graafvan Dona voor de Vereenigde Neder- de^u^*'
landen , mochte geweygert werden , die hem alree by de (fantons van letten.

Bern , Zarich , Bafel en Schafhaufen was geconfenteert ; Ten wel-

ken eynde den Franfchen Gefant aan die Cantons prefenteerde 6000.

piiloletten. Maar de Switfers waren al te eerlijk en ilantvaftig , dat

fy haar eens gegeven confent fouden herroepen , om het Franfche be-

driegelijk Geld. Ja als die van 'Bern fagen , dat de Franfche de

Vereenigde K[ederlanden , met de Switferfche Militie , tegens haare

beloften , beoorlogden , verboden fy aan den Colonel Erlach in haar

Gebiet hst Regiment paarden voor frankrijk te werven.

Spanjen was.geen van de minfte obftaculs , die de Franfche vreef- ÏJJijJ' !*?

den te fullen ontmoeten in haar voorgenomen conqaefteeren op de gens'de

Véreenigde"Staaten , alfofy wel witten, dat het Intereflvan Spanjen, ^ins^de
om fich felfs te conferveeren 3 al voor lang is geweeft , dat het fijn gant- Vcteenigic

fche Koninkrijk tot den laatften manen druppel blocts toe moet wa- den/
8

."

gen , om 3 fo het eenigfins mogelijk is , den Franfchen als haare eeu-

wige en erf-Vyanden den aangroey tot een ontfaggelijke Land-en Zee-

Maeht te beletten. Want ingevalle de Franfche de Vereenigde Pro-

vinciën cjuamen te veroveren , weten de Spanjaarts wel , dat fy de

eerde fouden z\]n , die van haar fouden aangetaft werden by de eerde

Telegentheyt , die fich foude opdoen , en dat de Spaanfche Nederlan-

den en andere van haare Staaten , de Vereenigde in ordre fouden moe-

ien volgen , en meer andere des-avantages lijden , die op Pag: 136. te

"ienzijn. Uyt defe en diergelijk confideratien , als mede om dat liet

Sptanfche Hof uyt Engeland volkomentlijk verfekert was , dat het

ielve Rijk met Vrauk^jk, hadde aangegaan en beflooteneen Of- en
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)>eferfive De-fenfive Ligue tegens den Staat der Vereenigde Nederlanden, heb-

ïchen^av- Den de Spjaufch en de Staaten Generaal in 'j Graven-have op
jen e.» den

c}en ry. December 1671. mede opgerecht een Tra&aat van Mu-
s:a:t. '

°" a
tueele Defenlie tegens Vrankrqkj dat kort daar na wat is verandert,

gelijk onder N°. 13. te fien is , waar van de Ratificatie over Wenen.

franfche g^r'g » om n^et m Franfche handen te vallen. De Fr.wfcbe defe on-
fpoüecren derhandelinge eenigfins bemerkende , hielden tot Tans de Neder-

Nederhnd- landfche Brieven na Spanjen op , en fpolieerden verfcheyde Couriers,
f

f
1

ft
Cou* di&tulTchen Soanjen en de IS^aerlanden door Vrankjijk^ ^afleer-

den j waar door den Gravevan Montery Gouverneur van de Spaan-"

fcbe Nederlanden genootfaakt wierd, fijne ExprefTens met brieven van

eenig belang te water na Spanjen te expedieeren.

vülare Fraü. Tot voorkominge van alle Traótaaten tuflchen Spanjen en de Ver-
fchen Am-

esniq,de Troviicien , als ook om meerdere inlichten , fonden de Fran-
bafiideur --,«=>,

, „ i -r- i- •
i n- r

komt tot fche den Marftis de Villars als hxtraordmairen Ambafladeur io vroeg
MadrU, na Madril , dat hy aldaar op den 1^. December lójï. fijne publijke

alwaar hy Audiëntie hadde, waar op hem Commifiariffen wierden geordonneert,
poote pre- aan dewelke hy by fijne Memorien en mondelinge Propofitien voor-

doet. Hoeg , om een Huwelijk te formeeren tulTchen den Spaanfcben Ka-

ning-i en de Dochter van den Koning van Vrankrijk , La Teute Ma-
dame , welkers Pourtrait hy over gaf, met prefentatie , dat men tot

volle verfeekeringe van-alle vriendfchap, die men focht te verdubbelen, I

defelve Pettte Madame aan 't Spaanfche Hof, gelijk als in Oftagei

wilde overleveren , om aldaar in de Spaanfche Manieren en tot dienit

van den Jongen Koning opgevoet te werden. Hy verfocht vorders, datN

Spanjen fickwilde inlaten in de Societeyt van Oorlog met Vrar.kjijk^

en Enueland , om t'famen de Vereenigde Nederlanden te beoorlo-

gen en te conquefteeren , en de verdeelinge van de Conqueften te ma-v

ken fodanig , als fy fouden konnen accordeeren, ofdat elk foude behou-y
den, wat hy konde bekomen; Eningevalle de Koninginne Regerne

daar toe niet inclineerde , dat haare Majefteyt fich dan abfoluyt Neu-
traal wilde veiklaaren in dien Oorlog , die fijnen Koning den Staateh

wilde aandoen , met conditie , indien haare Majefteyt de Sfaaten noch

direct noch indirect wilde fecondeeren, maar aan fijn Konings Troupen
' pas wilde vergunnen over den bodem van haare Nederlanden , en óiz

laten toekomen alle nootdruft , onder de Guarantie van Engeland voor

alle fchaade en nadeel ; dat den Koning fijn Meeiter de Vereenigde Ne-
derlanden wilde conquefleeren , en voor een dote met fijne Dochter

ten huwelijk geven, opdat defelve, uyt handen van de Ketters en

Rebellen
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Rebellen verlofl zijnde , in handen van haaren ouden en wettigen Erf-

Heer > en in den fchoot der H: Roomfcbe Kerks wederom mochten

komen ; En dat hy geene van de Landen, forteerende onder de Spaan-

fche Monarchie foude attaqueeren geduyrende de minderjaarigheyt

van den Koning van Spanje» fijnen broeder. Hy prefenteerde mede,

dat fijnen Koning de queftien over het termineeren van de limit-fchey-

dinne in Vtaandren-, die verbleeven waren aan de Koningen van Enze-

land en Sweden , noch voor een jaar wilde prolongeeren , dcc.

Alfo den Marquis tfiUars h;er op geen fubite antwoord kreeg,

uyt oorfake , dat de Spaanfche Couriers door de Franfche gefpolieert

waren , fond den Koning fijn Meefter hem een ExpreiTen , met ordre,

dat hyvande Kotingime Agente foude verfoekemeen pofitive ant-

woord op 't Subject van de Hollanders,

Don Dieqo de la Torre, Secretaris van Staat" in Spanjen, antwoor- Heerlijke

1 i i ••-», \
* . * ii antwoord

qc uyt den naam van de Komnginne %ege>ne aan den Marquis de la van Spanje*

Fuente Comimfiars van den Franfchen AmbalTadeur Villars den aan Vlil*ts "

8. February i6ji: op 'tfubject van 't aangebooden Huwelijk , dat

die faake noch te ontijdig was wegens dejonkheyt van den Koning
haaren Soon en de Dochter van fijnen Meefter, en dat men om de

Vriendfchap te verfeekeren en te verdubbelen konde fodaanige andere

middelen gebruyken, die Koninklijke Perfoonen en fo naBemaagde
>aften ; En voorts , dat haare Majefteyt niet meer beoogt als de Alge-

neene Rufte van 't Chriftenrijk , waar aan fy 't aan haare zijde noyt fal

ioen rnanqueeren , geloovende , dat men aan 't Gemeene Beft geen

oneerder dienft foude konnen doen , als in dePraélijk van defe goede

tntentie , waar in fy verhoopte , dat fy (al te gemoet gekomen werden
/anfijn Alder-Chnffelij^fe Alajefteyt, en dat den Franfchen Am-
pMïadeur op dit infallibel prefuppooft fijnen Meefter mag doen geloven

-il verfeekeren , datter geen ordre afgegaan is , noch openinge gedaan
ranyets,cjat hier tegens foude mogen ftrijden, maar dat fy haar M
>ed'enen van de wel bekende Twentefche Vreede , 'm 't geenc fal

'oordeelig zijn tot fecuriteyt van defelve , aan een zijde Hellende alle

ndere confideratien voor de GemeeneHuft , waar voor de Koning,

«ar falige Man en fy felfs gedaan hebben de Sacr'ficien , die fo

totoir zijn : Welke Maxime haare Majefteyt tegenwoordig volgende,

Is onveranderlijk in hiar mejkclogent en rechtvaardig gemoet , en de

legulen-, die 't felye PireneëfcbeTraBatt aartwijft; fo prefenteert

y haare Mcdiatie aan den Alder-C'briftttijk ®en Koning , wenfehende,

at voor fijne Majefteyt im^ gevonden werden een weg van refpe-

öaeufó
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chieufe verefreninge omtrent de klachten, die hy over 'den Vcreetig*

den Staat voert; En foude fijne Majèfteyt fich mogen bdcoven, dat]

hem van harentwegen toegewefen foude werden. alle die voldoeninge,,'

die rechtmatig is , gelijk den fclven Vereenigdcn Staat fich daar tce by

haare Majèfteyt en den jtlder-Chriftelijk,lten aangebooden heeft. En

zijnde dit alles , wat fijn Meefter foude konnen defidereeren , en ook

niet ontwijfelbaar fchijnt , dat men 't foude konnen te wegen brenger*

in de paaien van billikheyt en reedelijkheyt ; So verhoopt haare Majè-

fteyt , dat hy haare Mediatie met fmaak fal accepteeren , daar by mani-

fefteerende'haare attentie tot de Gemeene Rui t , en tot de Confemtie

van de tegenwoordige Vreede , die de Chriftenheyt geniet,

aepiiikc van Hier op dede den Franfchcn Ambafladeur nadere Inftantie , met
vüiars. m£er n :euwe propofitien , en alfo de Tetitc Madame ondertuffchen

was komen te overlijden , prefenteerde hy het Pourtrait van de Doch-

ter van den Hertov vanOrleans , die veel fchoonder was alsdever-

fturvene, om haar te doen fuccedeeren in deflelfs plaats; maar dewijl de

Koninaiwe Recente oordeelde voldaan te hebben met haare eens ge-

daane antwoord , en niet gerefolveert was, met den Ambafladeur meer

conferentien daar over te laten houden > liet het daar by beruften. Dit

vreemde gafcenig mifnoegèn aan 't Fravfcbe Hof', en oorfaak tot vreemde dit

Sn^s^an- courfen , als ofden Ambafladeur Villars ordre van fijnen Koning ont-

fche jjof! fangen hadde , om aan de Koninginne te verklaaren, indien haare Majè-

fteyt deffeyn hadde in een Ligue met de Hollanders te treeden , ge-,

lijkmentot Paris difcoureerde , om haar te willen fecondeeren, als

fy geattaqueert wierden ; of indien haare Majèfteyt niet foude willen

renuntieeren van het Contract , dat fy airede met de Hollanders moch-

te geflooten hebben , dat hy als dan weder introk de beloften , die hy

gedaan hadde; namentlijk, dathy geenevande Landen , forteerende

onder de Spaanfcbe Monarchie t(o\ide attaqueeren geduyrende de min-

derjaarigheyt, van den Koning , (even al eens , als of by overfijne belof-

ten abfolujt konde difpenfeeren) en dat hy haar in haare Nederlanden

wilde beoorlogen met 60 % duyfent mannen , in Catalonien en Italten

elxmct 20. du

j

ƒent.

» Niet tegenftaande alle defè prefentatien en bedreygingen , bemerk-

te den Ambafladeur genoeg , dat de Koninginne niet wilde defifteeren

van de Alliantie , die fy met haare Nabuyren hadde aangegaan , maar

Spanien pre- dat fy veel eer inclineerde , die te amplieeren , waar van hy te meer ver-

oo7iog.

ten
feekert wierd , door dien in den Grooten Raad van Oorlog geconclu-

deert wierd tot een generale recruteeringe van alle de Militie, en boven

dien?
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dien, tot de lichtinge van 10. Regimenten te voet, en 4. te paard,

nerfêns het formeeren van een Leger na de kant van Catalonien ; en

om dat men refolveerde tot ongemeene Vigilantie omtrent de con-
• fervatie van de Spaanfche Nederlanden , en derwaarts te doen veele

Remifen van Volk en Geld , als medeom dat men ordre fond na Mi-
laan (welkers Staat maar 16. duyfent mannen in dienhY hadde tot fij-

ne befcherminge , en weynig voorraad van Ammunitie in Pavia, zijn-

de deiTelfs principaalfte Fortreffe en Magazijn) om alle Frontier-plaat-

fen tegens Viemont , Montferat en fpecialijk tegens Final wel te

Voorfien , alfo men beducht was voor een onverwachten overval der

Franfchen , die dagelijx in Pignorol en in andere plaatfen aan de Ge-

bergten fecr toenamen , als ook voor de confiderable Macht van den

Hertog van Savoyen , die byna als een Vafal van Vrankjijk, den Staat

van Milaan feer intimideerden. Dit cjuaat fucces van den Franfchen

Ambaffadeur aan 't Spaanfche Hof per Expreffen tot Paris geko-

men zijnde, wierden daatelijk uytgegeven de Patenten tot deReftee-

rende lichtinge van 100. Compagnien te voet , en 80. te paard.

De Koning van Engeland , die met de Koning van Vrankrijh^ Engeland

! hadde een en defelye Intentie tegens de Staaten der Pereenigde Pro- aidm"^
1

vinden, en eenderhande Confideratien omtrent Spanjen , was be- Graaf van

kommert , dat Spanjen met defelve cProvmcien foude aangaan een

Tracl:aat van mutueele Defenfie, waarom hy aan den Grave vanMon-

terf Gouverneur van de Spaanfche Nederlanden fond den Ridder,

'Somveel voor Envoyé , om te verfoeken , dathy fich doch niet wilde

engageeren in eenig Tractaat met de Vereenigde Staaten , voor en al

eer fijnen Meefter de Koning van Engeland haare Majeficyt van
' Spanjen foude geinformeert hebberfvan fijn voornemen , en van den
1

laft , die de Koning aan fijnen Ambaffadeur na Spanjen gegeven had-

de , met de meefte breviteyt , als mogelijk was.

OndertuflTchen ging den Grave van Sunderland uyt Engeland voor en s«nder~

Extraordinair Ambaffadeur na Spanjen, alwaar hyby den Ordinai-
l™dMSt*n-

ren Engelfchen Ambafladeur Cjuiljelmo Godolfin tot Madril ging

logeeren , overgevende op den 16. fann^ry 1672. fijne eerfle Me- die de Staa-

' morien in handen van den Graaf Pignorando , in dewelke hy eerft
JJJjJj'

h
c

c'

groote klagte maakte , als dat de Staaten de Majefteyt van Engeland

fo in Perfoon als Naam van langen tijd .feer hadden gevilipendeert.,

daar toe fijne Majefteyt geen ander middel fag , om die te weeren , als

|
dat hy fijn eygen Rechter wierd met de Waapenen, waarom hy ver- ^groote""
focht,dat Spanjen fich met hem ineen Offenfïve Luwe wilde ver- p/efentatic

C c binden
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binden tegens de Staat en , mits conditie , wat fy op de Staaten fou-

óen komen te conquefteeren , elk voor hem in eygendom foude hou-

den ; en in gevalle eenige plaatfen door Vrankr^k. mochten gecon-

quefteert werden , die haare Majefteyt mochten aanftaan , dat Vranke

rijk, diegeern fal afftaan en aan haare Majefteyt overlaten voor een

equivalent , dat Spanjen minder mochte inconvenient zijn ; Maar
ingêvalle haare Majefteyt niet inclineerde tot defe Ligue , dat fy haar

dan foude gelieven te houden by dit Neutraliteyt , die fy gêobferveert

hadde géduyrende den laatften Oorlog 5 die den Koning fijn Meefter,

in 't jaar 1666. hadde tegens defelve Staaten. En by aldien haare Ma-
jefteyt mochte treeden tot de voornoemde Ojfenfive Ligue , ofte tot

de Neutraliteyt , fo wilde fijnen Koning fich tot Borge ftellen , dat de

fatholijke Majefteyt vanden Alder-Chrijl'lij\flen foude verkrijgen

alle de avantagieufe conditien en fecuriteyten , dewelke defelve foude

mogen wenfehen , tot inviolable obfervantie van de Vreede tiuTchen

Spanjen en Frankrijkst ten minften geduyrende de minorenniteyt

van den Koning ; En dat infgelijx met fodaanige moderatie en verefte-

ninge fouden afgedaan werden de Debatten wegens de Limijt-fchey-

di;ige, fo dat het felve ftrekken foude tot beyder Welftant. En tot naar-

kominge van alle het vooren verhaalde , foude altoos de Koning fijn

Meeftergedifponeertzijn , om te treeden in een Gttarantie met den

Keyfer en de Sweetfcbe Kroon , W;aar op den Ambaffadeur verfocht-

een korte antwoord.
Heerüike £)e antwoord, die de Koninoinnc %eaente door den Graaf van

Ant voort
, ,

• «£>
v cb '

i i irW
van de Ko- Ptgnorando op den 8. February daar aan volgende het doen , behelf-
mDginnc den in fubftantie veele en pregnante motieven , dienende tot afraadinse.

van den geconcipieerden Oorlog tegens de Staaten , en dat haare Ma-
jefteyt ten hoogden verwondert was, dat de Koning van Engeland

wilde breeken de TripIe Alliantie , daar van hy principale Autheur.

was , en die van de Hollanders in allen deelen was onderhouden , en

feer veel contribueerde tot de Gemeene Vreede van 't Ghriftenrijk.

Ens-eifcho/
1 ^en Engelfchen Ambaffadeur hielt hem hier op gebelgt , dat de

AmbaQa- KoninginneRegente niet gevoeliger was van die refpecten , die fij-

haagdc. nen Koning, haarenfo nauw geallieerden Vriend, hadde geleden van

ck, Hollanders, tot nadeel van fijn eygen , en fijns volks Intereft ; en hy

verfocht de Interceffie van de Koninginne tot het Huwelijk van de

Tweede ant- Hevtonimevan Insbrwr met 1)uc de forl^.

de°Kon
Van ^e Koninginne liet hier op by haare tweede en laatfte antwoord

ginne Re- verklaaren , dat fy oordeelde , feer verre te zijn van de Intereffen van

&cntc- - &jjre-
t> -
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Engeland , dat net fok fade laten in vreemde verfchillen tot faveur

van frankrijk > om dat Engeland van fodaanige refolutie geen ande-

re Vrucht hadde te verwachten , als het verlies van haare commercie,

waar in het grootfte geluk van de Ingefetene van Engeland beftaat,

waar uyt men lichtelijk foude konnen afmeeten de effecten , die haar dit

werk foude bybrengen , dewijl haare Majefteyt hem doet verfeekeren,

dat op de ecrfte Mufquet-fchoot die de Engelfche op de Spaanfche

Troupen fouden doen, dewelke de Hollanders volgens Alliantie {ou-

den komen te aflifteeren , alle commercie aan Engeland in de Spaan-

fche Rijken t'eenemaal foude verboden werden. Waar by komt het

vreemde voorftel der Engelfche , willende , dat het geene haaren Ko-
ning en die van Frankrijk^ gedaan hebben expreffelijk tegens het ge-

difponeerde van de Tireneffehe Vreede , met de c
Portugiefen by te

fpringen met confiderable Troupen tegens Spanjen , fonder darmen
dieswegen gekomen is tot eenige rupture met d'eene of d'andere

Kroon , fulx tegenwoordig niet foude vryftaan aan haare Majefteyt,

zijnde expreffelijk toegelaten by defdve Vredens-Tracftaaten ; So dat

haare Majefteyt fich nimmermeer foude voegen na een fulke onrecht-

vaardige en nimmer gehoorde wet , daar over fy mede feer gevoelig is*

Behalven dat , fo foude dit Fait , dat den Ambaifadeur met fo veele in~

ftantien follkiteerde , onmogelijk uyt te werken zijn , ter oorfaake dat>

wanneer haare Majefteyt wilde abandónneeren het Recht haar gecon-

cedeertby't Tirene'efcheTratlaat , van haare geallieerde te mogen
byfpringen met auxiliaire Machten (welk Tractaat in allen deelen

geapprobeert is door dat van Aken , fulx dat men 't reekenen moet
als een gedeelte van 't ander , en dat het op defelve wijfe comprehen-

deert den Koningvan Engeland ,' als die van Vrankjjk.) û ' x alleen

foude konnen in 't werk geftelt werden , indien de Debatten alleen wa-
ren tufkhen de Engelfche en de Hollanders ; Maar wanneer de

Frwfche mede tegens de laatfte ruilen gedcclareert hebben, fo fal't

onmogelijk zijn , in cas haare Majefteyt de geattaqueerde tot haare de-

fenfie tegens Vrmkrijh alleen wilde auxilieeren , defe Oorlogs Actie

en Executie te konnen verdeelen. Dien volgende , dewijl haare Maje-

fteyt door het Recht en Reden , haar verdunt by'de voorfz. Vreedens-

Traclaten bevoegt is , om haar eygen belang te aftifteeren haare Na-
buyren en Geallieerde, dewelke met violentie geattaqueert werden,
en dewijl het niet practijcabel is 't gene op haar verfocht werd ; So en
kan noch vermag fy geen afftant te doen van 't gene haar by defelve

i tactaaten gepernntteert is ; Te meer m delen voorval , daar haare

C c z Maie-
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Majefteyt fich van die Faculteyt alleen foekt te bedienen , om , fo veel

mogelijk , voor te komen een rupture van Vreede , dewijl het meer in

reden gefondeert is te befchermen den genen , die den Oorlog niet en

foekt , maar fich alleen tracht te defendeeren , als wel te ftij ven den ge-

nen , die met Perturbatic van de Gemsene Ruft , een ander op 't lijf

tracht te vallen. Noch was haare Majefteyt te meer verwondert daar

over , dat men haar in haar goet Recht focht te prejudiceeren en de ruft

"

felfs van 't Daytfche Rtjk^ te troubleeren ineen tijd, wanneer men
haar quam folliciteeren om haare Interceffie en Voorfpraak tot het

Huwelijk van een Duytfche Princejfe , namentlijk de Hertoginne van

Infprttch met den Hertog van fork^. Voorts prefenteerde fy haare

JVÏediatie tot moderatie van de Queftien , en fo men wilde continuee-

ren, de Triple Alliantie te verbreeken , dat fy met alle kracht de-.,

fel ve foude maintineeren , fo veel mogelijk.

Ondcrtuflchen raade de Koninginne Regente den Keyfer aan , dat

.

hydeCitegorifche Antwoord wegens het Huwelijk van den Hertog

van fork^ noch wat foude inhouden , om door dat middel by den K0-

ning van Engeland te fien te wegen te brengen, dat hy van fijnen voor-

genomen Oorlog tegens de Hollanders mochte defiftceren.

vanKeui>
yC Spanjen wasbyde Franfchs en Enge\fche in fuiken hogen confi-

Keuien aan deratie , dat fy niet alleen alle bedenkelijke devoiren aanwenden , die fy

HoF
1C

eenigfins konden contribueeren , om de gunft van Spanjen te winnen,

maar fy pcrfuadeerden den - Keur-Vorft van Keulen mede fo verre>.

dat hy Mr
. de Fait als Envoyé aan het Spaanfche Hof fond , dewel- M[,

kein fij n eenige audiëntie, die hy maar haddc, notificeerde, hoeden
Keur-Vorft fijn Meefter in 't jaar 1 669. met den Koning van Vran kr

rij^ hadie aangegaan een Alliantie Defenfief tegens den Verecnig-

den Staat , omtrent dewelke hy van de Koninginne Regente verfocht

alle goede intentie en faveur , haar beloovende van wegens fijn Meefter

allefinccere Wiend-en Nabuyrfchap; waar op hy tot antwoord onr>

fmg een beflooten Miifiye aan den Keur-Vorft , daar medehy weder,

vertrok.

SheenEa"" Ondertuflchen , dat de Vranfcbe en En^elfche aan 't Spaanfche

geifcheaan Hof fo feer woelden , lieten fy niet na, om den Trince He?ent van

rzv/«J*
n

Tortttgal te bewegen tot^ïet aannemen van den Oorlog tegens span-
woelen, \ jen t om 't felve Rijk daar door de runden fo vol werks te geven, dat

het te minder de VerecnigdfStaaten foude konnen afTïfteeren , en fijn

Intereft waar nemen , waar toe in 't begin van April 1 6y z . een Fran-

fcben Eivjji At\d'Q'wUU aan het Hof van Tonaal quam, de-

welke
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welke neffcns den Abt de Bagni Franfchen Minifier aldaar , van we-

: gens fijnen Koning aan den Trince Regent proponeerde , dat men Cn groote

800. dttyfent Cwfaden of 16. tonnen gouts 's jaars aan hem foude ge- jrefcnratiea

ven , tot onderftant van dien Oorlog , &n groote a/Iift'-ntie verleenen

tegensde Hollanders in Ooft-Indien , om die van 'daar te jaagen,

fo hy maar met Spanjen wilde breeken , en fich inwikkelen in den

Oorlog , die den Koning haaren Meefrer, wilde beginnen. Dit wierd

byden Raad van Stapten ïb fmaakelijk voorgeftelt , alfo verfcheyde die Tortuur

Leeden by den Oorlog groot voordeel konden genieten , dat by de JjüJ^fSÈ
meefte Stemmen wierde beflooten , tegens Spanjen den Oorlog aan den,

•- te nemen; Maai* by de refumptie voor den Raad van Camara wierd

: die refolutie dooj: twee ftemmen geretraóteert , alwaar iich mede op- •

ét< pofeerdeden Sites Doporo, een Heer van groote Authoriteyt, feg-

• gende , dat men fo lang tegens Spanjen niet hadde gevochten , om ib

ii haaft weder in Oorlog te geraaken , en fich weder lubjecl: te maaken,

lan de Intereffert van Frankrijk, > nu men Vreede hadde , en die kon-

de behouden.

Hier van het gerucht komende ter ooren van de Gemeente, ont- <fearoverdc

ftond een groote Tumult onder het Volk , dat te meer wierde aan^e- g-ande

irceven door het bedrog van een Franfchen Factoor genaamt fouvé ,
W0

E
r

^ F
die vier ftukken valfch Gout-laaken voor Fijn verkoft hadde, welke fchen ra-

aakenen men. op den middag op de Beurs door Beuls handen dede ver- koopt ^dfci.

oranden , dervende op die tijd niet eenen Faansman verfchijnen. De gout-iaken.

c ' Factoor bleef gevangen fitten , daar de Turbo. Remi of Jan Hagel
nede na de Gals wilde. Veel Volks vergaderde voor het balais, ' iHSfeau

/erfoekende aan den Prince , dat hy fich doch niet weder wilde enga- ^p^J
00*

peeren in den Oorlog , die frankrijke hem aanrade te doen , of dat

fj
r > &c. Waarom den Trince goet vond de Gemeente te verfeeke-

:en , dat hy de minile intentie niet hadde , om Oorlog te beginnen :

Dit was oorfaak , dat den voorfz. Abt de Bagni fichmofte retireeren Den Abt de

!ia Badagos , en veele van.de Heeren, die tot den Oorlog geftemt had- reert met

len , na haare Land-huyfen , op pretext , om haar wat te vermaaken, veeIe K?e *

ibch in der daat , om van 't Graau geen perieul te loopen.

Om dat de Nederlanders in tijd van Vreede, veel min in tijd van ï>enem*rtp»

Oorlog de vrye pafTagie door de ^Sont niet konnen miffen , uyt oor-
<je Franfcn̂

irake , dat fy uyt de O.ijJ-Zee haaien alle haare nootfaakelijkheden tot «ngefocht

iquipagie van haare Scheepen, als anders, fb hebben de Franfche al vereenigdc

,-an die tijd af , dat fy den Oorlog tegensde Statten michineerden, ^ovincie».

en Twift-appel-foeken te werpen tuilchen haar en ds Diïneni door

'Cc 3 de
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de Vytfpraalt waarby Koning Louis als Arbitw de Staaten con-

demneerde aan den Koning van 'Denemarken te betaalen een groots

fomme gelds , die Frankrijk. &> verre profitabel was , dat die beyd<

Natiën daar. door wierden gediffocieert , die duslang feer nauw en va(i

aan malkanderen verbonden waren geweeft , en dat de Staaten ful

foekcneea ken merkelijken fomme wierd uyügeput. En eer dat de Franfche ver-

Liguc met fekert waren van de Neutraliteyt van de Sweeden in defen Oorlog

tefluyreate- fo fochten fy
(
gelijk toen ter tijd met affurantie gedifconreert wierd

gensswe- heymclijkeeii Ligue 'Defenjief te flnyten met de Deenen tegens d«

Sweden , onder beloften, wanneer fy van Sweden wierden geatta

queert, dat fy haar koft- eiifchaad-loos niet alleen wilden defendeereiï

maar ook met haar tegens defelve fo lang orlenfief ageeren , tot dat f

van de Sweden fouden gerecouvreert hebben het Land Schoor.en , hé

daar roe De.
Eyland Oefel 3 en al wat defelve zedert 16. jaaren haar ontnomen

ntmarkm hadden. Maar de 'Deenen waren voorfichtiger , als dat fy diegcwoo

ncert

U1CX" nelijke fchoone prefentatien van de Franfche wilden aanvaarden

waar door fy in een feekeren Oorlog , en in een onfeekere en dangerm

foekeneca fe Uytkomft fouden geraakt zijn. Naderhand om voor haar felfs ed
iviguc met Alliantie met haar te faciliteeren tegens de Staaken , fochten fy de Stad

tefiuytente- ten by haar heel odieus en verdacht te maken; als dat defelve alL

§eris
j
e
«
er* oorfaak waren van die moevelijkheden , die Denemarken van Envê

Tinaen. land zedert veele jaaren herwaarts waren overgekomen.; Dat delelv-

fo ondankbaar waren over de Benefieten en Vryheeden die fy in &

Sont en Ooft-Zee van haar genooten , waar doorfy merklijkwarei

gefteygert tot den top van haar Fortuyn ; dat fy in plaats van recom

penfe, verfcheyde maaien hadden ondernomen een regul op den Tolii

de Sont te fetten, en 'die gelijk a!s aan haar felfs te verpachten; Ei

wanneer de 'Denen daar over hadden gedoleert , en fich laten verluy

den , dat fy de Sond wilden fluyten , dat de Hollanders niet ge

fchroomt hadden tegens hunnen Koning te feggen , datfy de lleutel

van de Sont , (meenende haare Oorlog-fcheepen) hadden leggen voo

de Palen van Amfterdam -, gelijk fy ook in fodaanige gelegenthey

meer als eens met feer machtige Vloctên de Sont waren gepaffcertii;

weerwil en prefentie van haare Koningen'; En indien fy niet wat inge

toomt wierden , dat fy fouden een gebruyk maken Gekroonde Hoof

den te tarten en Wetten voor te fchrijven , gelijk fy aan verfchcyden al

ree cetoont hadden , en door'diergelijke reeden meer fochten fy d

Denen met haar tegens de Staaten in haar gemeen lntoreft te engagee

,ren , daar toeiy door haaren Qrdinairen Ambaffadeur aan dat Hol t

wctc
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veten Mr.TreJlon krachtig 'arbeyden ; Maar de 'Denen (lende de

: /roote defleynen van de Franfcbe tegens de Hollanders , bywel-

rs ruïne fy nootfaakdijk mede fouden moeten vervallen (gelijk ver-

jandèlt is Pag: 136.) wilden tot geene Tra&aten tegens de Staat en

crftaan , maar begaven haar mede in de voornoemde Alliantüe De-

1 'eufief onder N°. 9. tot fecuriteyt. van het Rijk., en negotieerden

net den NederUndfcben Refident over een project tot een nauwer

erbintenifle , in gevolge van dewelke fy fouden aan defelve overlaten

. dttyfent mannen , en gaven- uyt de nodige Ordres tot het ecjuipeeren

•an 25. Oorlog-fcbeepen > en het lichten van 16. duyfent mannen ,

ndertuffchen dat fy met groot verlangen afwachten den Nederland-

sen Ambaffadeur Werkendam , die fonder ordre eyndelijk daar

,uam, maar een tijd lang daar na fpeciale depêches bekomen hebben-

2 , met haar floot een Tractaat Defenfief , dat doch niet geratifi-

:ert wierd.

\
De Enrrelfche overdenkende het eroote voordeel , dat fy by een Wchemont

, & J p J
.

J

iiytEngeiand

ihantiemet Denemarken tegens de Vereenigde Provinciën fouden na Denemar-
kenpnnen genieten , fenden voor afderwaarts den Hertog van Ricbemou

i ii Lenox voor Extraordinair Ambafladeur , met een grooter gevolg,

£ oyt ymand uyt Énueland hadde mede gevoert , om uyt den Naam
:n den Koning aldaar ten Doop te herren den jongen Prime van rDe-
imarken, en om voort te convenieeren over het ftrijken van de Vlag-

en der Engelfche Scheepen in de Sont, 't welk beyde met weder-zijds

^•ntentement efrecr. forteerde. Daar na depecheerden fy na Denemar-

];n den Lord Conventry > om de Staaten by dien Koning te degou- ConTentry

:eeren , en hem met haar en met Frankrijk^ te engageerenin een Al- dirken T/"
antie Offen/ïef tekens de voornoemde Staaten , 't welk na veele in- difponeeren

*

%
JJ J f \j ^ ^ . » tekens GC

nntien met groote ofrres niet willende gelukken,fochten fy D enemar- staaten,

*« te perfuadeeren ten minfeen tot de Neutraliteyt , waar toe fy het

ok brachten door het voordellen van 't groote gevaar, daar in fich

Denemarken foude komen in te wikkelfn , by aldien het den Staaten

vide afïifteeren , voor reden gevende , dat het niet apparent was , dat

(felve Staaten fouden konnen eviteeren haar totaal ruïne, maar nu

Uiden moeten buygen voor den fwaay van haaren en den Franfchen

'epter , en dat met haar fouden verlooren gaan alle , die in dcfen hare

<eall: eer :1e waren.

Aiie defe genoemde Potentaten en Staaten waren noch niet fufE- Po!cn en '

«,nt , om den Franfchen volkomene verfeekeringe te geven inhetne- WOrdendooi-

ïenYanhaareMefurestotde Univerfeie Monarchie, maar beyde de de Fianfd-.e

arpele-
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afgelegene Koningrijken van Polen en Hungarien moften dit gebrek

noch iiippleeren , en door de Franfche Factien tot haare eygene ruïne

'dienen tot een Trap , daar over de Franfche te veyliger mochten klim-

men tot den 7op van haare Ambitie , en dat uyt defe oorfaak , om dat

fy door het predomineeren varr haare Creaturen in die beyde Rijker

om dimfe het Duytfche Rijk , 't welk fy beoogden , en meenden te maken tot hei

redenen.
VOornaamfte gedeelte van 't Lichaam van haar ingebeelde Monarchie

mochten gelijk als in een pars fetten , om 't felve dan te beter van we

der-zij den te konnen aggreffeeren , ten miniten, dat fy den Keyfe

door de geduyrige Factien in 'Polen en Hungarien mochten traver

feeren van fijn Intereft waar te nemen- omtrent de confervatie van d

Geünieerde Nederlanden , die de Franfche met den Oorlog voorne

mens waren te beflooken , en te maken tot een Brugge , waar over f

te gemakkelijker het Duytfche Keyferrijk fouden konnen invadeere

en fubjugeeren.

Hoe Polen door de Franfche Corruptien in defe laatfte jaaren is ge

worden tot een Tonneel der verwoeftingen , en voor de geheele wé
reld een exempel van alle miferien, kan qualijk getracteert werdei

't en zy fulx van voorige tijden worde opgehaalt, 't welk te aangenü

mer fal zijn voor den Lefer , alfo daar van tot noch toe weynig of niij

door den druk is in 't licht gekomen.

Koning'iien- In 't jaar 1 5 74. als Hendrik Hertog van Anjon broeder van CV

«2 E=d°e°de rel de 1 X. Koning van Vrank/ijk » door ^e Franfche liftigheeden te

v-ryheyt van Koning van Polen was gekofen , moft hy op goet vinden van de Rij:

ii>ke Reli- " Ver^aderinge , daar veele On-Roomfche mede haare vrye fe/Jle hai

§ ien
> den , fich met folemneelen Eede , hoe wel ongeern , verbinden, dat \,

aan alle Religiën, waar in' förifttis als Hooft wierd gevenereert , fo

de toelaten vrye Exercitie , en geene onder allen met perfecutie of b

laftingen drukken. Dit heeft hy en de volgende Koningen exacteli

onderhouden , en haar Rijk daar door geconferveert in volle eendracr

't welk Uh- en fon'der notable Faórien , totdat Vladiflaüs de IV. defe beloft'

^«"om"" violeerde , en de
. Cofakkcn , die de Griekfche Religie toegedaan zij

tem de co- wilde dwingen tot het vereenigen van haare Kerk met de Roomfc:

Kerk, en tot het verlaten van haaren Patriarch, en daar tegen du

Roomfchen Paus tot hooft van haare Kerk te erkennen ; als mede 1:

het opbrengen van fwaarder Contributien , als fy oyt ofoyt waren £-

went geweeft.

die gequeit Defe Exadrien wierden daar en boven merklijkbefwaartdoors

de°S
n

üen
0r

baatfockenheyt der Poolfche Magnaten , van dewelke veele in e

Vkrae
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Vkrtine haarc Heerlijkheeden befitten , en als Souveraine regeeren, van haare

'dewelke alle Tollen, Pachten, Herbergen Proviand-huyfen Kinder- j^
d Hce*

Doop , Trouwen , BegrafTenifTcn, en al wat voor een pretext van fi- en 'door de

nantiekonde verftrekken, aandejooden verpachten, om door der ,'
oden '

j

, felver liften de Gemeente te meer geld te extorqiieeren. De CofakJ:cn ,

die van alle tijden afeen vrye Natie 5 en een bclliceus Volk is geweeit,

fbchten niet anders als occafie , om dat ondraaglijke jok van haare hal-

Ten te fchudden , en haare-oude Viyheyt te vindiceeren , waar toe
fy

defen tijd waarnamen , dat Koning VUdijlaüs in den jaare 164.6. ge- uiadinaus

rcfoiveert was de Turken offenfiefte beoorlogen, met dewelke het £];^e

. Poolfche. Rijk in 't jaar 1653. onder Caminteï\Vodolski hadde opge- ?IItkcn
w
te

recht een Traktaat van een eeuwige Vreede , dat de Turken tot noch

, toe in geenen deele hadden gevioleert. Hier toe was hy geinduceert

door fijne Vrou, die een Franfche Dame was, genaamt Marie „
door '"du"

* Ir y 1 , /• tt • *7 i- -i cue van fijne

Louife de Ljonfaga , Hertoginne van Nevers , op dit vercierde pre- vióó,

text,dat Baldmnus Graat van Hanattw en Vlaanderen , uyt wiens °P v«? ierds

:Geflacht fy haar reekende afkomftig te zijn, inden jaare 1104. ^s

'Oonftantmopel den Grieken weder wierde ontweldigt , tot Keyfer van
"

'^onflaminnpel is gekroont geweeft ; Als mede, om dat [arel de VIII.
'\ Franfche Koning , als hy

<

JL\apels hadde verovert , door den Paus

; uyt fijne gepretendeerde authoriteyt ) tot Keyfer van [onftantinopel

>etituleert, en met al 't gene het felve Rijk fpecteert, was begiftigt

geweeit.

Tot voortfettinge van dcfen Oorlog dede de Koning tot wervinge Werft vc ei

an twintig duyfent man Daytfche volkeren, onder den Generaal
Vo s>

~Battdis ( alle voor Franfch Geld ) Patenten uytgeven , die niet met
iet Zegel van de Republijk , maar alleen met fijn eygen Kamer-Zegel
varen gecachetteert, en ordonneerde de fofakken een groote Armee
e welde te brengen', om met gecombineerde machten de Turken*
onderconfent van de Republijk en de Poolfche Veld-Heercn, te be-

springen.

Als dit geworven Volk door verfcheide wegen na de Vkraine in dat door de
O ü „Lr |

.lantocht was , wiefd de Koning door de Republijk op den Rijx-dag tot wt£d J^.
Varfchou vergadert, geconflringeert om afte danken al het Volk, dat daptt

iy fonder het Zegel der Rcpublijke geworven hadde , en om te defi-

leren van fijn voorgenomen concept. Hier door wierd 's Konings
ieffeyn gebrooken , en den fofakjien occafie gegeven , om haare ge-
beukte Vryheyt te herftellen.

'Bogdan ChndnitzJq , ingeboorne van Kiow , door de malcontente ^meaen^
D d fifak? «Clk
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Cofakken tot Hooft opgeworpen zijnde, alfohyaan 't Hof van den

Veld-Hecr Kcnccz.poh!y lang gedient hadde , doet van tijd tot tijd

fijne Armee vermeeren , en folliciteerde de Ctkmfcbe Tartaren door

feekere beloften tot fijne a/fiitentie , die hem meteen groote quanti-

datin Polen teyt volx bykomen , 't welk aan 't Poolfche Hof fuiken fufpicïe catt-

)c2r'
C "U

" feerde,dat men refolveerde een Armccna de Viraine te fenden,

om de Cofakj^n af te vraagen dereeden van haare armatures. Defe
Tolcn fcn.i Armee tot Korfnn komende , hielt daar (til , en fond aan Cbnel-

den c rak- nhzJA die cenige mijlen van daar in Zoltewodj fijn qüartier hadde , des

kea tegen,
Armee's Richter genaamt StephanCz.nrnetz.ki met 2000. Tolen en

liooo. Cofa\(ken , om hem de voorfchreven reeden af te vraagen.

Defe Cz.irnetskj op een mijl omtrent by ZoltewoJy gen adert zijn-

de , doet fijn Volk daar ftil ftaan , en begeeft fich in perfoon met 1 00.

Poolen alleen na de Cofakjzen , die hem met de fijne feer beleefdelijk

ontfangen en tracleeren , ondertuffchen dat fy eenige 1000. mannen

in der ftiltefonden, om het achtergebleeven Volk te omsingelen er

te verraden , 't welk haar in diervoegen gelukte , dat van de voorfz

2000. Polen niet een de nnflfacre ontquam , en dat de 2000. Cofak^

ken haar aanftonts vereenigden met haare Lands-luyden. H :er op doei

CbntlnetzJii den Ctirtrefekj gevangen fetten , en delfelfs voornoem-;

d^ 100. byhebbénde Polen mafïacreeren , en fijn geheele Armee, uy

Cofiikhjn en 'Tartaren beftaande , fo haaftig optrekken , dat fy
0]|

de tora'.tar den 21. Mij 1648. de Poolfche Armee by Korfnn verraden, ei

weldf** total iter ruïneerden, nemende beyde de Poolfche Veld-Heeren Po

iois!<j en Czlinofskj met veeleGrooten gevangen, die fy aan de Tay

tiren , volgjns accoord , tot een recompens van haare afliilentie , ver

eerden , dewelke op hoop e vaneen feer groot rancoen
(
gelijk fyoo!

namaals verkreegen ) met defelve , en met haaren geroofden buyt con

co-akken
tentem ent namen. In defen voorfpoet dede Bogdvi Clrmlmtzk} uy

breien om weer-wraak en tot relKtutie van haare geftoorde Vryheyt en getur

H-eren
Lind beerde Kerkelijke Privilegiën meer als 400.' duyfent Joden , 9000

+0D303.' Jo- Roomfche Geeftefyken , en al haare Poolfche Heeren , van dewelk

cSd?kS baaronheyl was oatfproo.en, op de B irbaarfte wijfe ombrengen, e

alle haare goederen tot vrijen buyt mvaken, nemen de de Vrouwene
Dochteren van d ie omgebrachte H?eren fel fs aan tot haare Vrouwen

D efe ongehoorde Ver .voetheyt , en de d^od van den Koning VUdij

Ï4us , die ondertuflfchen in defelve maand in Littauwen was overle

den , bracht geheel Polen in uytnemende confternatie , byfon derlij

'

als rjien hoorde , dit CbnlnitzM* m-t fijne Armee in aantocht was, 01
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de Electie van een nieuwen Koning te bevorderen. In defbri noot raak- en verjaager-

ten de Pofpoliter-Rttjfm , dat is , de Poolfche en Littatiwfche Eede- ^ffiS"
1""

len , als Bruylofs-gaftcn gehabitueert , te paard , om de Cof«kJ<cn te

keeren. Defe Pe/politer-Rftffiui tot onder Pilawce geavar.ceertzijn-

de , floegen haar Leger daar neer, en kooien tot haar Opper-Hooft den

Vorft Dominil^i wanneer fy 's nachts kondfehap bequamen, dat de

geconjungeerde C°IaKKen en Tartaren naby in optccht waren , om
!mr te beibeken , waar door fymet fuiken panicjiien vrecfe bevargen

vierden , dat fy alle in fuiken haaft en conftrfie ontvluchten , dat aiie

tiaare Bagagie en uytnemende Koltelijkheeden haaren V vanden ten

xiyt vielen , die daar door fodanig geanimeert wierden , dat fy van daar

in vollen marfch op trokken tot Samos toe , daar fy bleeven ftaan, en
s

1^™ tot

''ïet-Landtotaanden Weikfel doorftroopten , werdende haaren Veld- daar fy door

[rleer CbnUmtxJfi immiddcls door de Franfche Minifters , die toen in M^Sersbc-
'Tolen het Intereft van haaren Koning obfervcerden , begroet , en (ge- grocf.enmer

ijk feekerlijk vertrout werd) door Frans Geld, dat men namaals in |emel,
l|

broote cjuantiteyt onder de Cofakken bemerkte , gedifponeert , om
:C bevorderen, dat des overledens Koning Broeder cafimirus tot om CafimN

[voninggeprodamecrt , enaan i ij n broedcis nagelaten weduwe ge- ning te pro-

I

rouwt wierde, 't welk den I'ranfchen gelukte, enden Pooien veele dameere».

Inifcrien verwekte; Want de eerfte vrucht, die de Poolen uytdefe

'ilectie plukten , was een grootc Neerlag , alfo Koning Caftmirtts 'm

[t jaar van 1649. cc:: Armee tegens de Cofakjzjn te veld bracht, die Een jopifché

[loor 300, duyfent Cofal^en » en 200. duyfent Tartaren gedwon- dc'co/afci&i

jehwierd, fichinenomdeStadi££.?rtfJtcfalveeren, alwaar fy ronj- en Tamr«i

Sm becingelt, en 9. geheele wecken fo vaft, beflooten wierd,datiy

>m den hongers-noot alle Vrouwen , Kinderenen die onbequaam wat-

en tot de Wapenen , den Vyanden toejoegen , en in die extremitcyt
rèrvielëh , om haaren honger met paarden-en honden-vleefch te 11:1-

' en, fodanig dat van 40. duyfent paarden maar 2. behouden blee ver:,

fewelke deTaatfte waren, die felfs door 'teeten van paarden- vlcefch

laar leven behouden hadden.

De Koning cm fijn benaude Leger nyt die dcods-angit te redden, en een PooN

rekt in-perfcon met den Rijx-Cancelier en een Armee derwaarts, gcüagcn.

naar wierd in fijn aantocht tuflehen Sborow en Zlotz,o\v van 500.
luyfent Vyanden (houdende 200. duyfent de Stad Zharas onder-

ufkhenbefet ) fo vehement aangetaft , dat fijn Léger op de vlucht ge-
lagen , fijne Bagagie en"cle meefte Artilleryc ontnomen , en de reft fo Gafimiru*

•crvolgt' wierden , dat ^eew apparentie wasvoor den Koning felfs te ^f£"*
D d 2 entko



212 'tVËRWERDE ELTROPA;
wonderlijk ontkomen , 't en zy de exemplaire dankbaarheyt van den Tartarifcben

DankSar?"
1

fó*n hem verloft hadde ; Wantalfo den felve ten tijde, als hy noch

keyc, GaIi<* ofte Veld-Heer der Tartaren was , het ongeluk hadde ge-

troffen , dat hy van Koning VUdiflaiis was gevangen , en in een nau-

we bewaringe gefet, en immiddeis de tijdinge quam van het overlijden

van den £han , fo was Vladijltiis (uyt consideratie , dat den Galga

de eerfte Perfoon naaft den overleden Chan , en allo de naalte was tol

cfeffelis Stoel , en ingeval van daar toe geavanceert te werden, hem ir

tijden en wijlen grooten dienft en vriendfehap konde bewijfen ) t<

raade geworden , om den Galga uyt de Gcvankenifle weder op vry<

voeten te ftellen , met recommendatie , dat hy fulx. aan hemen de fijni

foude gedenken. Dzn Qal«a' transporteerde fich in der haaft nad

Crim, daar hy voorts tot £ban geëligeert wierde. Defen Chan il

defe Veld-flag van een hogen Berg het perieul van Koning Cafimim

aanfchouwende , en ingedachtig werdende de voornoemde weldaa

hem van Vladijlaüs bewcfen , doet aanftonts de Trompet tot de

Stilftand blaafen , dat de victoriè'erende "Tartaren en fyfak^en , te

de hoogfte verwonderinge der vluchtende Polen , fubijt dedc flil hot

den , feggende den Chan , dat hier de tijden plaatfe gekomen wa
daar hy fijn dankbaar hert foude betoonen. Hy lend daarop twee Ta
taren aan Cafimirm y die tot een teeken van vriendschap met haa<

en raakt in Mutfen op de bloote Sabels het verflaagene Poolfche Leger kom(

de coik. inrijden , en den Koning den Vreede aanbieden , 't welk den Tol
kea - fo danig .tot blijtfehap beweegde, dat weynige de traanen van vreiigc;

konden inhouden, allo de belegerde Polen in en om Zbarai uytd
diepftcn poel haarer ellenden verloft , het overige Leger gefalveet

den Koning behouden , en een onverwachte Vreede getroffen wie

alleen door de Genade van een Barbaren, doch Dankbaren Vyand. i

ioker^ter De ê ontfin|jene Genade, hoewel die met geenige reraunewj
©orfaaké van hadde konnen cecompenfeert werden , en hoewel die den Polen vi-

plïclite tot een eeuwige gedachtenine en dankbaarheyt van haare v<-

lo/Iinge, fo was nochtans de on-chriftelijke Kuyperye en Corruptie vp

den Chriftcdijkften Koning in Tolen fo krachtig, dat de Polen der

de Franfche Faclien en door aanftookinge der Geeftelijken naderhaj)

haare genootene Weid aat vergaten, en haar aan de hoogfte ondai-

baarheyt^zijnde de fhoodfte ondeugt, fchuldig miakten,door dien fy
t

>

den ouden voet den C°fakhn haare Religie en Vryheyt weder turbe-

den haare Privilegiën violéerden, en daar doof defelve Cefakken » ^ "

taren en de Titik*n tot haare Vyanden weder opwekten,, die nuah

de Fi'ajfche.

st
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gefainentlijk befig zijn , om de gekreukte Vryheyt en Religie der £0-

fakkpn te repareeren , en revenge te haaien van het fchenden haarer

WeWfct.
Defe Faftien door de Franfche gecaufeert hebben 't meelt haaren dewsike by

Oorfpronk uyt der felver follicitatien tot de Poolfche Kroon , dewelke
J'JJ ^«j^j*

' hoewel ele<ftijf is, nochtans noyt het Koninklijke Geflagt, fo lang daar rusGondi of

Erfgenamen van overig zijn geweeft,is onttrokken» en aan een Vreem- JSSjJEJ*
deling opgeoftert , om welke reedenen de Franfche by dele occafie, dat yandc Kxpoa

Koning fofmirtts met het overlijden van fijne Vrouw Madame de kuVpTn"

Nevers was Weduwenaar geworden fonder wettig manlijk Oyr,en dat

by fijn overlijden de Kroon foude vacant vallen en gebracht konnen

werden op een Vreemdeling (gelijk al 4. maaien was gefchiet) hemel

en hel bewogen,om geduyrende het leven en regeeringe van Cafimirus

j

tegens de oude Fundamentele Rijx-Wet : IS^e vivo '2{egc Rex creë\

tur, by den Senateuren en Eedelen te obtineeren een Nominatie van

een Succefleur , waar toe fv trachten te promoveeren den Prince van

Condé ofden Hertog van Nieuburg. De recommendatie van Condi HoefyCcm-

wierd daar op gefondeert , dat hy om de overledene Koninginne ( die J^J^."
een Franfche was ) den Polen behoorde aengenaam te zijn , te meer

dewijl hy was een Prins van Koninklijken Bloede , die door fijn goede

Conduite en verfcheyde Victorien beroemt zijnde , bequaam was om
het vcrvallene Poolfche Hofen Militie te redrefleeren , en tot voorige

krachten en Iuyfter te brengen, voornamentlijk door de iterke hand

en Liberaliteyt van de Franfche Kroon , die niet als de Welvaart vau

Poolen en deffelfs behout tegens fijne meenigvuldige en machtige Vy-
anden beoogt. En onaansefien defe recommendatie door de kracht van

de Franfche Loüifen fo feer wierde gefterkt, dat veele der voomaa li-

ften in Polen Condé favorifeerden, en de Franfche zijde fterk maakten,

1
in voegen dat de apparentie de Poolfche Balance na Vrankrijk heel de-

de overhellen , fo oppofeerden fich nochtans andere met fuiken kracht,

dar fy Condé van fijne hoope geheel fruftreerden , feggende , dat

;

Vrankrijk alleen was de Fonteyne van al haare Calamiteyten , waar uyt Hoe vrank-

ontfprooten Was haare Nederlaag by Warfcbou , alfo den Franfchen x^n
?
oIcii

Ambaffadeur Davocoun de Volkeren van Volynien en Swart-Rns- fchuidigt

land onder pretext van Vreede hadde doen vertrekken : dat de Fran- °e#* tc

i* L j '

» 1 1 r> i r ZI|n van a*

ichedoor t ophouden van haare Vreedens-Tractaten met Sweedende haweonhey-

Scvenbervert,Co(akke.i, WaUchers , ïrnaaren , Moldavers en alle KmW^
nabuynge Barbanfche Natiën haar Land hadde doen overitroomen ; pica.

Dat fy ooifaak waren van 't verlies van Prujjfen en Lijfiand ',
dat fy

Dd 3
twee-
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tweedracht hadden geflookt tiifl'chen Polen en 't Hujt van Ocjten-

rijt; dat fy haaf Rijk hadden gefcheurt in Facaen en bewogen totin-

landfche Beroerten •> dat fy die Beroerten noch een rond jaar hadden

gaande gehouden, hoewel dicdoor.de naarftigheyt van uindreas

Trzjèbitïsis BijTchop tot Cracatt byna waren ter neder geleyt \ dat ly

de Littatiwers tegens Toten hadden opgehitit ; dat fy haare Rijx-

Vevgadcnngen meenigmaal vruchteloos hadden doen fcheyden •, dat fy

door middel van de Koninginne alle de fchatten na Vrankrijk hadden

vervoert , waar door het Rijk vervallen was in die armoede , dat het

fich tot irreparable fchande der ingefetenen hadde moeten behelpen

met Kooperc Munte ; dat haairen Gefant Lumbrefy (die als Mediateur

den Oorlog tuflehen Tolen , Sweden en 'Brandenburg foude aflb-

piceren) de VeldTflag by Warfchoa hadde veroorfaakt, door dien hy

den Keur-Forft van 'Brandenburg door valfche relatien hadde gaan-

de gemaakt, als dat de Polen ailëeri met de Sweden, en niet mef

hem als haaren Vafal , wilden tracleeren, maar dat hy alvorens op

fijne knijen den Koning en den Raad foude moeten af bidden vcrgirTc-

niiTe van fijne Rebellie, en dat fiilx de voornaamfte oonaake \s geween1 ,

dat Kcur-'BrandenbnYT met Sweden verecnigt bleef, gelijk hy fch

op dien voet by den Keyfer Eerdinand ook excufeerde ; 3at sJ/^ilzja

en dicr^clijke andere ilookebranden oly in dit vuyr hadden gegoteni

opdat Sweden door de ruïne van Tolen machtiger zijnde geworden,

het Hup van Ocflenrijl^ te lichter foude konnen debiliteeren. En
door allegaticn van méenigvuldige diergelijke Exemplen meer , con-

tramineerden fy der Franfchen deffeynen fodanig , dat den Land-bode

van Fodolien in de volle Rijx-Vergaderinge tot Warfchou volmon-
dig uytriep r Non ejfe cnm Deo , qui favet Cond&o dat is : Dat die

De Keyfer ea niet met God wandelt, die Condê gunfligis. Immiddels faten de Kej-

contrami-

Urg

fer en Brandenburg niet ftil , om der Franfchen bekuypte Hcope te

neeren de fubvertceren , en Condé te flooten van dien ingebcuden Poolfcherf

Troon , gelijk haar ook door haare Miniflcrs den Baron d'/fota en

den Heer Hoverbeken gelukte
,

't welk Sweden, dat VrAtikrvjk^var.
m

ders ieer toegedaan is , al lachende aanlag.

Dit was oorfaak , dat de Franfche haare Mefures veranderden , en

by een Traftaat met Brandenburg £ondé vcrlieten,cn in dèflHfs plaatfe 1
Hoe Nieu- den H ertoe vanNieaburo tot de Koninklijke Waard"pheyt trachten te

biusdoorde ö
j 1 • .. .. r ! • i r s* j'

Franfche ge- promoveeren , doch met met iodanigcn yver, als iyvoor Londe aan

dngen wierd wedden, wiens faak fy noch al bedektelijk bevorderden , ondertulTchen

datfy Nitubttre tot de fucceilie reecmmendeerden 3 fep^ende, dat
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hy inde hoogAV confidentie behoorde te komen, nvt oórfake dat hy
een Koninklijke Poolfche Dame genaamt Qoiifiama, tot fijne Ge~
jn.ihnne hadde gehad', dat hy inde Poolfche Taal wel ervaren en'jfccr

. fncedïg was in 'oBefticr vandePolitijkecn Militaire Affaires , waar
door hy groote apparentie beloofde , om de Poolfche Kroon waardig,

1 ijk te dragen, en voor uyt-en in-lan ds Geweld te befchermen. Maar Swaarighe-

dewijl hy de 60. jaaren al was gcpafleert , dewijl hy een der Duytfche
Ni?übur'

em

Vorften was (tulfchen dewelke met de Poolen meer een natuyrlijken gemoveert

haat als vriendfehap is ) dewijl hy met elf kinderen belait was , dewijl y dc lcler *

fijne Finantien infufficant waren , om de Kroon daar mede te verfecke-

ren uyt alle gevaaren> en dewijl hy van den Franfchen opgedragen

wierd , welker naam en doen by de meeiie 'Polen odieus was , en om
andere reeden meer, konden de Idolen niet refolveeren tot deileifs

promotie tot de Koninklijke fucceilie.

Gednyrendedefeibllicitatiencjuamen haar op 'thoogfte mede re- soiiicitatien

commendeeren den jongen Mofcovitfchen Char , den Criemfchen J^jkoMoft

Chan en den jongen Hertog Carel van Lotharingen , doende den

eerften prefentatic , dat hy de Rooms-Catholijkc Religie foude am-
pleclreeren ; dat hy fijne onderdanen , naar 't exempel van fagello met
de Polen en haare Religie foude vcreenigen j dat hy foude rcflituecren

Smolenfco met de afgefcheurde Provinciën aan geen-zijde van de Nte-

per j dat hy de palen van 't Rijk verre foude uytfetten ; dat hy met ge-

combineerde machten by den Turken , Tartaren , allen Nabuyren , ja

byde geheele Wereld een fchrik foude zijn; dat hy door die groote

Macht de Trancjuiiliteyt van Polen foude valt {tellen ; dat hy de Re-
publijkmet veele m'liioenen gelds foude fecondeeren; dat hy de Ar-

mee promt foude betaalen ; en dat hy de onderdanen van de fwaare be-

ladingen en exa&ien foude bevrijden.

De Tweede meende de Succeflie daarmede te obtineeren, dat vanden Ta-

hy tot Befcherminge vaq de Kroon hadde een uytnemende groote
ar

'

Macht van belliceufe onderdanen , die defelve meenigmaal hadden

doen beeven ; dat hy door zijne gewoonlijke Spaarfaamheyt de Ko-
ninklijke Revenuè's foude menagecren ; dat hy als een Vriend van de

Ottomannifche Poorte het Rijk van die zijde vooralle gevaaren fou-

de dekken , en dat hy fich met de Poolfche Religie foude accommo-
deeren.

De laatfte, die den Keyfer tot fijn Voorfpraak hadde, raakte aan
H
e

e

n
rt^

an

v^
n

't Poolfche Hof in byfondere eftime , doordien hy des Keyfers Vriend LotKgen
en een Jongman van Illufteren en Rijken Huyfewas, die door fijne

vigilantie
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vigilantie en promtitude tot de gewichtigfr.e Staats-Affiaires hoope

gaf tot fecuritcyt van de Kroon.

Polen refoi- Maar alfo door defe diverfe folücitatien , doch infonderheyt door de

S/verkie- Franfche corruptien geheel "Tolen inFaclien wierden gefcheurt, de

S"r
b
^t

e Kroon in de waag-fchaal geleyt , en de voornoemde Oude Rijx-wet

\\m (jaürai- door dcfe fucceffie ftont gevioleert te werden, namen dePooIfche
tus' Magnaten op een volle Rijx-dag refolutie , om de voorfz. Rijx-weC

( Ne v'ivo Reg<e 7{ex crcètur ) te renoveeren en onbeweeglijk te

ihbüieeren , waar door allen Sollicitanten den wegh wierde ge-

precideert, tot de Koninklijke Digniteyt , fo lang Cafimirns re-

geerde.

fo!kt

ai

swe
k

-^e Franfche n^er t*oor gefruftreert zijnde van haar defleyn, en

den tegens vreefende dat by 't overlijden van Caftmirus haare Partye mochte

maken

°

P " komen te fuccumbeeren, fpannen alle krachten in , om de Sweden te

induceeren , dat fy met de wapenen op Franfche koften de Eleólie van

een Poolfchen Koning fouden te wegen brengen , waerover in'tjaer

1661. tot Foiiteyne-blau met den Sweetfchen Ambaffadeur Tot een

Alliantie geteekent wierd ; doch dewijl' de Sweetfche Regeeringe de-

fdve om diverfe pregnante reedenen niet ratificeerde , fonden fy in

't jaar 1666. naar Stohljolm voor extraordinairen Ambafl'adeur den

Heer Arnold. Andilï de Tomponey om door deffelfs induftrie en groote

beloften de Sweeden tot hunne intentie te beweegen , om met haare

wapenen vaardig te lraan, al den Poolfchen Troon mochte vacant wer-

en doerca- den> daar toe fy immiddels fterk laboreerden, om den Koning Ca~\

XrooQ
S

icfi-
JiMi™* (

J

t geene wonderlijk is ) te perfuadeeren tot het nederleggen
j

gacereji , van den Scepter, dat hy in 't jaar 166$. ook dede. Maar alfo de S\vee-[

den by haar eerde refolutie bleeven perfifleeren , behielden de Fran-|

fche te minder apparentie tot die waardigheyt,waarom fy niet ontfagen

<n fend veele Tonnen gouts na Tolen te fenden, en daar mede haare Partij*

gddnar'o" opentlijk fterk te maften
,
't welk fiüken verwerringe broude, dat de{

je», d«vee- Rijx-Armeen t'famen conjureerden , dat de Eedelen en Senatoren in

kaar"
*

en
groote partyfehappen raakten, dat de C°f :kk.ea » ^e a- s vooren we-

der gedrukt wierden , naderhand by defe verwerringen de occafie or

der Dorocensko waarnamen, om den Turkfchen Sultan tot haarei

Schcrm-Heer aan te nemen , en dat alle omleggende Natiën haa

hoofden opftaaken, om te loeren cp den Buyt van het verwerde Ta-

len , waar door het_geheele Rijk daverde, en de Kroon fodanig waè-
Poiea lutü o elde , dat fy feeker foude gevallen zijn , by aldien de Polen midder

m die verwerringen > tegens opirue Yan de gantiche wereld , licn mei

hadder
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hadden verkooren een Koning uyt het midden van haar , dewelke een

vaiiiunten Jongeling zijnde,becjuaam was , om den Koninklijken Scep-

ter te fwaayen.

Dit verrukte de Franfche fo verre , dat fy begonden op middelen be- Dien de

dacht te zijn, hoe fy het Rijk Polen van haaren wettig-gekooren Ko- *ra
£*
rdxe

ning fouden berooven , en deflelfs Troon doen beklimmen door den oatkïoóaca.

Hertog van Longeville , daar toe fy 600. duyfent Rijx-daalders der-

waarts Tonden , en fo vreemde Intrigues gebruykten , dat het gefchaa-

pen ftond , dat het Rijk door een inwendigen Oorlog foude aangefteè-

ken en verteert zijn geworden , alfo turfchen de Grocte en den Onder-
Cancelier heevige diifentien ontftonden , die de Koning ( felfs niet fon- d°^

(1

hee
J

!"

der gevaar) nochbyleyde, en alfo de Malcontenten tot 4. a 5000.
Eedelen in getal , (die door de Franfche waren opgemaakt , gelijk fulx

bleek uyt geintercipieerde Brieven van den Franfchcn Miniftes aan het

Keyferlijke Hof, genaamt Grem'onvUle , daar in hy de Malcontenten

animeerde , om het lang gepremediteerde Dcfleyn in 't werk te (tellen)

door den Bijfcbop van Ctt/awa , Heef cPaJatiaatfts G$.érnickovien(h

en den Grooten Cancelier LcffinzMi veele fwaare poincten op de baan

brachten , en hart daar op drongen , dat de Koning Je Kroon goetwii-

lig foude abdiceeren , en fich daar voor met een CardinaAls-Hoed en . .

een Millioen aan Geld, die fy hem fouden verwerven , contentecren, picfeuutieu

dat de Koninginne in haaren (land foude verblyven , en haar een ande-

ren Koning aan de zijde foude ge fet werden.

De Koning , die m^t een byfondere fierhëyt cp defc ongehoorde Daar fkh de

propofitie antwoorde , dat hy de Kroon niet als met de dood foude ver- £
°^'g

z

™"
laten , raakte op nieuws in de gevaarlijkile conftitutie , daar uyt hy niet gens cppo-

gered foude zi/n geworden 't en zy hy tegen s de Malcontenten, die op "'

den Rijx-dag niet meer wilden vcrfchijnen,maar in haare aparte Verga-
deringen complotteerden , door Jen VovHRadz.evil met dooo. Lit- envrert gc.

lAttwars ware geafJifteert, en dat den Paufel'ijken Ntnr.ius den Aarts- afrftcert

BilVchop en alle die van de Franfche Faclie waren , niet hadde in den ~°j°/.
.

a
'

Ban gedaan , waar door de rebelleerende Malcontenten begonnen te

verfluyven , van dewelke haar eehige begaven by de Cofakkjn , die

fyin haar voornemen fo Rijfden, dat veele onder Dorofemkp* met %^^.
afïiitentie der Turken het Rijk van Polen , als het noch in oneenigheyt vak Polen

fluctueerde , en daar door op fijn fwakft was , met een Moedigen Qor- af
'

Jog quamen beftooken , en dat de refteerende onder den Haneuko be- Cn Hanenko

geerden van den Koning , dat men haare Armee de achterttallige pen- d°5c ecni§c

lioenen foude betalen ; cat men in de Vkrainc*&c Unie der Religiën

E e foude
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foude affchafren , en haar by haar RumTche , en elk by fijne Religie la-

ten blijven •, dat haar foude vry ftaan , een feeker aantal Militie tot haa-

re fecuriteyt te mogen houden , en dat des Kroons Kiïjgs-volk buyten

de Vkraïn? foude moeten blyven. De Koning dede hierop , na ver-

mogen , alle fatisfactie , en focht de Republijk fo wel van binnen ais van

buyten tegens alle gedreygde onheylen te verfeekeren , renoveerde in

^pril des jaars 1672. de oude Tractaten van Vreede met Mofco-

wo-«i cenig vien,cn kreeg van den Cz,ar belofte vanaïTiitentie fo in raad als deadjdie

vi«n

Molc0~ ook voort door een Minifter aan het Turkfc Hofdede remonftreeren,.

hoe dat hy de voorige Tractaten met Tolen weder vernieuwt hadde,

en daarom gehouden was dat Rijk te aflïfteeren , by aldien het door de

Macht van de Torta vyandlijkwierdeaangetaft. Immiddcls was van :

aJ
:

?iukeï
>l Poolfche na "* Turkfche Hofgefonden Wifoufki , die daar geen an-

der befcheyt konde obtineeren , als dat de Turken de Vreede niet lan-

ger wilden onderhouden , als tot dat de Republijk hadde gerenun-^

tieert van haar Recht op de Vkjaiue en op de Cofakkjn , preten-

deerendeden GrootenHeer, dat de Inwoonders een vrye Natie, en

hy daarover Befcherm-Heer was.

p- anfche
^an **^ve Hofwas mede een Franfchen Minifter genaamt Noin-

Miniftcrs tel, dewelke met Muta Ferraca Turkfen Afgefant in Vrankrijk, die

'Hof

C TUrkfe
^aar fecretelijk hadde genegotieert, in 't jaar 1670. was vertrokken

Conftantinopel ,. alwaar hy de Franfche faaken niet genoeg beyverende

in 't volgende jaar wierde afgeloft door M r
% T^elrieux ; doch-wat Cm

fi?fp[cieaan

n
ne verrichtinge daar was , wierd feer gefecreteert, 't welk aan de gehee

aiic chrifte- Ie Chriften-Wereld geen kleyne fufpicie verwekte van colluiie de

Franfchen met de Turken tegens Polen, volgens 't exempel van haareri

Koning Francois de I. die met S-u Itan Soliman tegens Keyfer Karel

de V. hadde aangegaan een ofiènfive Alliantie. Wat van der Fran-

fchen verrichtinge mochte zijn gëweeft aan 't Turkfe Hof, is ons on-

bewuft, en indien fy al van collufïe met de Turken mochten onfchul

zijn , fo hebben fy ecliter dèn Vloek van alle oprechte Chriften op ha

geladen , doordien fy door haare vuyle kuyperijen en verwerringen in

Polen ten minden oorfaak hebben gegeven , dat het fdve Rijk , als e

voormuyr van 't Chriftenrijk , door de algemeene Vyanden van d

Chriftenriiaam feer ellendig is gefchonden , en in een deplorablen flaai

gebracht , daarvan wy in 't Derde Deel hier na breedcr.

ij

Mu
^r?oert Het Koninkrijk Hungarien hoe dathetfeiveom.de Franfche Am-

tot rebeiiicn bitieis verdeelt geweeft in de gevaarlijkfte Rebellien en Scheuringen!

icïc E- en gebracht in ftaat-j. om, onder het Twkfche Geweld te geraaken , h

** »»-
,
$$ genoeg
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geaoêg gebleeken by de overtuyginge en confe/ïïe der dry Graaven van

Nadajii , Zerin en Frangepanni , by de antwoord van den Secreta-

ris van Nadafti op de lnterrrogatorien hem voorgehouden , en_ by

de Belijdeniiiè van haare Complicen , dewelke haar hadden laten ge-

bruyken , om Geld en Brieven van de Franfche Ambaflade tot Wenen
aan de Hoofden der 't famen-rottinge te brengen ; hoe dat den Fran-

fchen Minilter Vattbrnn een' expreffe voyagie in Duytfchland heeft ^°° l

n
ViQ*

aangenomen , om de voorfz. Heeren met Ragotskj tegens het Huys
*vm Oofienrijk op te wekken , waar toe naderhand op 't yverigft be-

ug is geweeft den Franfchen Refident tot Wenen Commandant van ,

Cremonville 3 om 't aangefteeken vuyr van Rebellie meer en meer te mormiie.

verheffen, waarby de Perfoon van fijn Keyferlijke Majefteyt felfs ge-

vaar liep , gelijk fulx Serini en Frangepamii aan den Trim Willem van
en do

Ftirjlenberg mede in 't heymelijk hadden geopenbaart , die 't felve niet Prinswa-

aan denKeyfer fijnen wettigen Heer (gelijk hy na alle deugdelijke Wet- pJ^jjurt
ten fchuldig was) maar alleen aan den Franfchen Koning bekent maak-
te, om daaruyt fijn voordeel te trekken. Defen toeleg der Franfchen is

temeer bekrachtigt door het Kafteel Muran in Opper-Hungarien , en

door diverfe Brieven daarin gevonden , dewelke om het refpect van de

Franfche Majefteyt voor degemeene wereld zijn gefupprimeert. Gre-

monville tjnam eyndclijk tot die onbefchaamtheyt, dat hy reeden eyfle

van den Keyfer waarom liy fijne oude Regimenten fupplcerde met
nieuwe recruyten , waar tegens hy hooglijk protefteerde, met klachten

vol van dreygementcn , en de Keyfer door fijne geduyrige inftantien fo

importuneerde, tot dat hy veele van fijn Krijgs-volk afgedankt, en door

dat middel aan den Hungaren gelegentheyt gegeven hadde, om dies te

lichter te rebelleeren.

• Dit Vuyr van Oproer in Hwigarien wierde krachtig aan geblaafcn alsmede

door den drift der Roomfche-Gceitelijken aan 't Keyferlijke Hof, die R°ömfyie
by den Keyfer , dewelke uyt religieufen yver de Geeftelijken al te veel Geeftclïjkfc

' gehoor geeft , te wegen brachten , 'dat den Proteftanten tot Presburg

haare Kerken , die fy felfs met Keyferlijk confent opgebouwt hadden, Waat c|ool.

afhandig gemaakt , en allen Religieufen Dienft tegens de oude Privi- «leProte-

legien verboden wierd ; dat haar in de Hooft-Stad van Opper-Hanga- ^öl gejiri.

"

rien
, Caftonie genaamt , door den Gouverneur Spankamv alle Ker- vcert van

ken ontnomen wierden , die fy zedert het jaar 1604. wettig en (onder ken en
s

interruptie hadden gepoflïdeert ; Dat die van Rak.oz.1 van hunne Aca- Schooien,

iemie van Petack , die van 400. Protcftantfche Studenten wierde

^frequenteert ; wierden gepriveert ; dat tot Cafcbat* den Richter en

£e 1 de
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de meed. e Regenten van de Proteflantfche Religie wierden van haare

Bedieningen berooft , en der felver plaatfen geilippleert met nieuwe

Regenten van de RoomfcheGods-d'tenfl; Dat voorts met het inne-

men der Kerken en Schooien byna door geheel Hungarien foeftiftig

wierde voort gevaren , en de Wederftreevige met geweld fogedwon-

tot ten gen, dat de aangrenfende Turken fuike onbehoorlijke proceduyren

vooT*; verfoeyden , feggende dat het bittere wrèedheyt was , de Proteilauten

T.irtea met weg te iaagen te willen reformeeren. Dit niet tegenftaande calan-

gaerdendeRoomfcheGeeidelijkedeEvangelifche byden Keyfer met

fo veele grieven , en fchooven op der felver halfen fo veele ongerijmt-

heeden , dat de Keyfer refolveerde , om haar alle te doen vertrekken,-

het welk het geheele Koninkrijk feekerlijk gefubverteert foude heb-j

ben ; Maar alfo de Keyfer naderhand particulier bericht kreeg van defc

onrechtmatige befchuldingen , trok hy de gegevene Ordre weder in,

d ;e hy geheel veranderde , en daar op fijn Intercft beter betrachte , het

welk hier vooren op 't 99. Blad vertoont is.

d
^r

V
v
n
?
e Vaq defe quade proceduyren der Geeftelijken wierden alleen del

medVojj ds Franfche aan 't Keyferlijke Hofen in Hangarien opentlijk befchul-
Fr-iu^h; ^ t c|ac £ ^je j or naare Creaturen voor langs at hadden beginnen te

!

brouwen, maar op ternlrglt eerit voort geureeven, als iy bemerk-]

ten , dat haare Verwerringen , cfie fy door Pater T^ittart aan 't Sp

fche Hoftegens T)on foan £Auftria gellookt hadden , te niet liepen,

en dat denfelven Tater na Toornen mofte retireeren, daar hy n
oraals tot fardinaat wierde gepromovcert.

Tr. Voor- Gelijk de Voorfichtigheyt van een Concjuefteur vereyft , dat hy d
ficht.gbeyt Land of Diftricl: , 't welk hy van voornemens is , door de wapenen

Conquc- overrompelen , van diverfe kanten aantaft , of ten. minden allarmeer
ft?:!r * om daar door de inwendige macht te verdeden , en door die vcfdeelin-

gedefelveteverfwakken , Ghtia vis miia fortior , Even fo focht K
nlna Louis het Chriftenrijk , dat hygerefol veert hac^dc te conqueftei

bydeoFran- ren, om daarin lijn gepretendeerde Univeriele Monarchie op te ree'

,v^
e
? •

êe
" * ten > n '-Z'c alteen van binnen door fijne vreemde Intriguès te troubl

ren , maar ook rondom van alle kanten te benauwen ; als in de Vcrtt-

nigde Nederlanden door fijne prefentie en de wapenen van hem en fij-

ne Geallieerde , in Polen en Hmgarien door fijne cormptien er

Creaturen , en in 't gebiet van de Sereniilime Republijk, van Ger.iu

ia 't Gcb'et door de Wapenen van den Hertog van Savojen , dien hy door afTïlten-

'S^kvfaGz-
nc m -lelijk fecondeerde , om aldaar te ftooken een Vuyr , dat lichte-

ma. lijk geheel It.üicn foude in vlajn fetten,

To
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Tot defe Derfcyncn op Italkn fchijnt Koning Lmis bcwoogen te Redenen vm
zijn door éry reedenen , 1. om. in den aigemeenen Brand van lt.ili.cn ft -rj'' J"J

hï

fijn Voordeel te foeken , en eenige Italiaankhe Princen onder pretext ^ê^s Gc-

van A/fiftentic te fubjugeeren. 2. Om door Mitatn en Napels
mia'

werk aan Spanjen taverichafren, en deflelfs Macht te diverteeren.

3. Om door fijne Authoriteyt en Arbitrage Savojen en Genua te

vereenigerb en der fel ver Mditie in fijnen dienir. over te nemen, ais hem
het wiflelvallig lot fijner wapenen in Hoog-en Neer-Duytfland fulx

mochte komen aan te raden.'

Tot fundament van d^fen Italiaanfchen Oorlog, alfoden Herten van Pierext waar

Savojen daar toe rechtmatige pretexten en redenen manqueerden,feyde tcgeusGeim»

men, dat hy fbude van Frankrijk by mangelinge overgenomen hebben oo*i°g'

,

al het Recht, dat dien' Koning pretendeerde te hebben op de Stacfen

Republijk van Cjewa, daar vooren aan Frankrijk, cedeerende al fijn

Recht en Gerechtigheden* die hy Hertog pretendeerde op de Neder-
landen, uyt hoofde van de fucceilie van Donna Catbarina Infante^ out-

fte Dochter van Philippus de I J. Koning van Spanjen. Welke récipro-

que Transporten hebben ofhaaren voortgang niet genQmen,ofzijn aan

de zijde van Savojen tefwak geweeft , om 't felve tot een Reden van

Oorlog voor de wereld te pretexeeren , want hy daar van in fijne Oor-
logs-Dechratie tegens Genua , dewelke hier achter onder N". 14. is te

lefen , niet een woort mentïoneert , maar fijn eenig fundament daar op uytgedruEt

neemt, als dat d'Onderdanen van een fijner Leen-mannen wierden ere- ^,'2° r

!f
£s

moleileert door de onderdanen van een Leén-man van Genua , en dat

eenig Beftiaal den lnwoonderen van Rocca toebehoorende, door d'on-

derdanen van Cjenua waren aangehouden en niet weder gerefb'tueert.

Defe Declaratie , waar by men in acht dagen.tij ds pretendeerde repara-

tie van alle pretenfe exaeïien en violentien,concipiëerde en publiceerde

; men eerft in Tïéve, na dat men defelve plaats, die onder de Domainen
' van Genua forteerde, fonder de minfte vyaarfchouwinge of denuntiatie

! hadde op 't onvoorfienft overvallen en vermeeftert 4 en daar door di-

rect tegen gegaan het Recht der Volkeren, 't welk by alle Natiën ver-

| eyft, dat de Oorlogs-Declaratie voor de Vyandelijke Aggreifien voor-

I

gaat. Met wat pretexten men defe occupatie van Vieve wilde dekken, Contra-M*.

fö konde elk niet alleen uyt het Contra-Manifeft van Genua, dat mede J^J
80

onder 5\£, 14. geproduceert is , delfelfs onrechtmatigheyt afineeten,-

1 maar ook genoegfaam bemerken , dat dit Deffeyn voor langs was ge-

fmeet, allo Savojen al voor een geruymen tijd hadde gefiooteneen

Tra&aat en Alliantie met Vrankrijk , waar van de Articulen wierden

E e 3 " gefecre-
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gefecreteert , en fterk hadde volk doen werven , dat met veele Fran- |

iche en Beyerfche wierde gebracht tot een groote Armee, die den

Hertog met ongemeenen yver dede armeeren en met allen voorraad

voorden , hebbende tot dien eynde al in fawario i6ji. achtduyfent

Mufquetten , en 4000. pieken doen inkopen voor de nieu geworven !

Battaillons, ondertufTchen dat hy in geduyrige conferentien met den j

Franfchen Ordinairen AmbalTadeur geoccupeert was , en een Beurfe I

xiede prepareeren tot fubfiftentie fijner Troupen , om welke redenen hy I

mede in defelve Maant van January pretendeerde , dat de Vice-Roy \

van Napels de ordres foude hebben te onderhouden , die voor deien \

tot fijne voldoeninge, uyt krafhte van het lauwelijx-contracl: van de\

hoog-gemelde Infante Catharina , waren gegeven , en dat hem de I

Intereffen van 't felve , die tot een feer groote fbmme opgeloopen wa-

ren , fouden beta*alt werden ; By faute van welke betaalinge men te-

gens Spanjen mede hadde konnen formeeren een pretext van Oorlog,!

en aggrelfeeren het nabuyrige AdHanen , wanneer de wapenen tegens,:

Cfenua een gelukkig fucces hadden genomen.

Defe voornoemde Redenen van Oorlog , die niemand anders kon-f
den bewegen , omoorfaak te geven tot een Quaat , daar in alle Quaa-|

len volmaakt zijn , als die vermaak fchept in 't verderfvan Landen enf

Volkeren , en wiens principaalfte oogmerk is Voldoeninge van iljneS

Ambitie , (lellen wy ter judicature van de Neutrale Wereld, die defeiJ

ve fal bevinden van gelijke conftitutie met de vyandelijke actiën defesfl

Oorlogs , dewelke wy in 't 'Derde T)eel verhandelen lullen.

Geen eenig Italiaans Prins ofte Republijk bleef van de infultes ei

importuniteyten der Franfchen bevrijt, elk wierd gelokt door h<

Franfche aas , om door dat voetfel mede in Franfch te ontaarden.

Den Paus wiert voorgeftelt de religieufe intentie des Alier-

Chriitelijkften Konings , om by defen Oorlog de Hollandfche Kette;

te doen wederkeeren tot het oude Geloof, en haar onheyligt Land w<

der te doen heyligen in den fchoot van de Moeder de Heyli^e Kerl

't welk door een briefvan den Koning aan den Paus felfs gefchrev

wierde geconrirmeert , met byvoeginge , dat hy in t voor-jaar gerefol-

veert was met een Leger van 150. duyfent mannen de Ketters te ga;

uytroyen ; En alfo dit heylige voornemen niet minder als de gunlt van

Sijne Heyligheyt meriteerde, fo verfocht hy , dat Sijne Heyligheyt met

een heyligen yver en met publijke gebeeden fijne wapenen wilde afïi-

fteeren en zeegenen , en alle Roomfche Princen animeeren , en lot een

nuotwendige plicht opleggen , om fijne Gods-dienftige Intentie , naai

allen
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allen vermogen , te fecondeeren , ten minflen , om deCclvc op

pene van excommunicatie niet te contranëeren \ Ingevolge van 't

welke de Paus den Bijfchqp van Munfter dooreen Briefonder fijn

eyge-lïand geé'ncourageert heeft , om fijn cfevoir tot uytroeyinge

der.Ketters wel te obferveeren. Doch alfo het Roomfche Capita- <He weym%

Hum andere Haven overtreft in de kunft , om door een Politij- °Peiceic?li
.

ken Verre-kijker de Intentien en Deffeynen van alle Potentaten

te voorden, fo deden de Franfche Sollicitatien in 't regard van andere.

Princen hier weynig operatie, voornamentlijk , als fy in den naam-

van den Hertog van Parma (om haare gefmeede Deffeynen tegens

Italien daarna by gelegentheyt te beter en feekerder uyt te voeren)

vanSijne Heyligheyt pretendeerden reftitutie van Cafïra, waartoe

het Confiftorie der Cardinaalen geenfins wilde verftaan, alsnadeelig

zijnde aan de Apoftolijke Kamer. En dewijl de Franfche daarop met
impommiteyt initeerden, dede de Paus tot haare fatisfacÜe allade Car-

dinaalen op dat Poinct fchriftelijk advifeeren, welke fecreete Vota.

geöpent zijnde, bevond hy , datter alleen acht tot faveur van den Her-

tog van Parma lagen , gaande alle de andere tot confirmatie van de In-

kameringe gedaan door Alexander de VII. Waar op de Pausrefbl-

veerde , defelve flemmen tot een eeuwige memorie in het Kaifeel-

S'. Angelo te doen bewaaren , op dat noch den Hertog van Parma,

noch de toekomende Paufen daarover fouden hebben te klagen

Den Hertog van Tofcanen , die nergens meer toe inclineert, als tot FranfeheSok

de Gemeene Ruft en Vreede in Italien , om welke te bevorderen hem ^"Sf"
^

geen bloet of fchatten te dierbaar zijn , om die daar toe vrywillig te

fpendeeren, wierd omtrent defen tijd wegens Vrankrijk al mede be-

groet door Monfieur Cjaumom, die fijne tranquiliteyt , door vreemde

propofitien en aanbiedinge van afiiftentie tegens de Republijken vart

Cjenua en Luca, tot faiisfactie van fijn'è rechtmatige pretenfie op de-

feive , Co troubleerde , dat dien vreedfarrièn Hertog van haar een aver-

fie kreeg, en weynig defereerde aan haare voorftellingen , flaandein

generale Termen mede af haare propofitie , dat geen Hollandfche

Scheepen in fijn Diftrict fouden mogen haavenen , en dat men ^een

Hollandfche goederen , felfs onder andere namen , in eenige Scheepen

foude willen inbarqueeren , 't welk blijk genoeg gaf, dat de Franfche

de Wet aan heel Europa wilden geven.

Den Hertog van Mantua, om dat die meefter is van de Sterkte byMant»^

van Cafal , en uyt genegentheyt en Maagfchap verbonden is aan het

Huys van Oolienrijk , waardoor hydeParijevan Vrankrijk niet licht

ftond.



22V 'tVERWERDE EUROPA,
flond te amplecteeren , wierd door de Franfche liften en Jagen bedek-

tclijk aaegefochr ,.dewijl openhertigheyt weynfe foude helpen-, want fy

door fecreete correfpondentie met den Graaf van "Po foarini , die op

't «remoct van den Hertog en Hertcginne yeel vermocht , Cafal fcch-,

ten in handen te krijgen , ten eyndete becpamer in Italien te konnen

oorlogen , a's het gepremediteerde DefEèyn rijp, en de tijd daar toe ge-

boorenmocht'ezijn. Maar als defe aanfhgen by den Hertog ^bemerkt

wierden, raakten Boharini in diferatie, en de Franfche in fuiken

haat, dat fy geen gehoor konden verwerven , hoe fterck M\ dAvaux
in het dcorpaffeeren na Venetien daarom ook folliciteerdc.

en by Vcnc- De Republijk van Venetien , en de Hertogen van Modena en

e'i!r^ma"
a
'P'^ma konden mede nietbevrijt blijven van de Franfche Intrigues*

alfofydoor A4r.cC'Avaux verfochten, om in den aanflaandcn w'n-

ter 30. duyfent man van haare Militie in hunne Landen te inquartie-

ren , dat geen kleyne jaloufie en vrees aan alle Princen van Italien •

maar voornamentlijk aan Genua verwekte, welke Republijk daai

door foude geheel omcin^elt zijn geworden door de machten var

Frankri^ en Savoyen, die beyde naaren ondergang fochten.

Ftaofche "S iet daar hebt gy de Verklaaringc , hoe de Franfche mecil al 1 e T'c

^e^otenh tentateyi van Europa hebben gedifponeert na hun believen , om de Se

racen te de- ven kleyne Geuneerde Trovincien te abandonneeren , en aan haar to

door dry** een p1
"

)^ te laten , waartoe fy generalijk gebruykten defe 5 . midde
middelen. ' Jen , dat fy de Groot[ie met Ge/d, de kiejnfie door fchrik van ïrj

penen, en eenige van haar beyde door haare Liften verwonnen.

't Fanfche ^ct Se^ , waar van de Franfche eerft door den Cardinaai 'Riche

Geld hoe fieH gioote quantiteyt hebben opgehoopt , is voor den Vader van da

tegenwoordigen Koning fuiken krachtigen middel tot ovcrwinnin

geweeft , dat hy daar door meer heeft getriiimpheert tegens de T^k
ien , Hugenoten , Spanjaars , Engelfche , TJuytfche en Italianen , al

door het goct beleyt van fijne Militairen , en doorkracht van fijne Wa-

penen. 'T welk defen tegenwoordigen Koning fijn Soon als een gei

difcipul fo wel is nagekomen , dat hy fijn Vader noch overtreft inm
vergaaren van fchatten in tijd van Vreede , om by Oorlog daar door t<

triiimpheeren. Want indien hem in den Oorlog mochte overkcmei

eenig manquement aan Volk, Ammunitie, Vivr^s , CorrefpondeaJ

tie &c : fo foude hy door het geld niet alleen alle ddehe dcfêcret

kennen fuppleeren , maar ook alle Fortreifen , hoe fterk die ock zijn

overwinnen , als hy de Batteryen maar van Gout maakte , en navolgi

de voet-flappen van Koning Pbilippus van Macedown , dewelke ne

Gou
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Geld wift te gebmyken , fo het nodigft was. Als aan den /elven eens

in fijnen victorieufen cours van eenige onverwinnclijke fterkten ver- Wüli&us

haal gedaan vvierde , dat hy die fwaarli ik foude konnen verwinnen , om v
?
n ***££*»"

te komen tot fijn oogmerk, namentlijk de Vmverfele Monarchie, fichvandc

vraagde hy, of aan die fterke plaatfen ook Poorten waaren , en of die Gekiswci

wclfo wijd waren? dat een geladen Muyl-Efel met geld die foude te kedjsatcn.

konnen pafïeeren , niet twijfïelende , wat de Macht der wapenen aan

die onverwinnelijke plaatfen niet foude konnen opereeren , 't felve Re-

tina Pecunia foude doen , voor dewelke dat te koop zijn Vaderland,

Vryheyt , en al wat heyliger.mag zijn.

• Door de Wapenen , hoe de Franfche eenige Potentaten dwingen, ^fp^cj
10

om haar begeeren te voldoen , is getractcert in het Eerfte Deel op het

74. Blad.

Met haare Liften zijn de Franfche niet ongelijk den Muggen of Fianfdis

den Infecten , dewelke,, gelijk Phadon verhaalt, niet gemerkt wer- .

en "

den, als fy fteeken , om dat haare werkingc fo fubtiel en bedriegelijk

is , dat men by het fwellen eerft merkt , dat men geftecken ofgebeeten

is , fonder nochtans dat men 'm die dikte eenige wonde befpeurt ; even

fo gaat het in de converfatie met de Franfche , dat men niet of be-

fwaarlijk kan merken haare liltige deffeynen,maar dat menfe eerft voelt

en gewaar werd , wanneer fy een ander hebben verftrikt.

Door defe middelen fullen de Franfche noch Meefter worden van ^^"Se
meeft alle Machten van de Cliriften Wereld, ten zy elk Potentaat fijne Monarchie,

toevlucht neeme tot dit Heylige Anker : Dat fy , na al haar vermogen, Raad daaf

beletten , dat door de oppreflie van de mindere Princen en Staaten de
tesen'

Franfche niet worden verheven tot fuiken hoogte , van waar fy , als

een blixem , de overige fouden konnen verpletteren. En om dat elk in

't byfonder daar toe geen machts genoeg heeft, moeten fy alle haare

Macht t'famen fpannen tegens 'den genen , wien fy alle vreefen. De
Ollen voegen haare hoofden en hoornen by een , als de Wolf haaren

gemcenen Vyand nadert , en als die weder weg gaat , gaat elk weder
voor fich weyden ; ~Wel doen dit de redeloofe Dieren , wat fullen niet

doende Menfchen , die door de reeden leerenhaar eygenbehoudenilfe»

en gefien hebben, hoe de Franfche felis alle Machten van Europa heb-

ben geperfuadeert tot het aannemen van de wapenen tegens de Span-

jaarts , wanneer die elk een tot een fchrik waren. Meh moet den brand

bluffen in fijn buyrmans huys, want als hy in fijn eygen huys overllaat, is

het te laat, en men moet alles te vooren fo wel overleggen, dat men daar

na niet genootfaakt word te feggen 5 fa ik. badde hei niet gedacht.

F f Dit
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Dit zy voor eerft genoeg van de Duvtfche en andere Vcrften Som

dat het tijd is , nu ook eens tefpreeken van de waare gefchaapentheyt

Genêr.-ai en Conftitutie der Vereenigde Troz meien, hoebcuvailig die zijn ge-

rmKhmen- worden door het verval van haare fundamenteele 5taats-Maximen en

ten van de Gronden , zijnde de vijfFilaaren , daar van wy op 't eerfte en volgende

Sed«ïan- bladen fpecialijk hebben gehandelt , als • de 7{e/igte~, Jujittie , Politie,

d *' 1
- Militie en Finamie, en in wat flecht poituyr van defenfie defelve Lan-

den waren, als fy, van alle vreemde hulp verlaten zijnde, door de groote

vereenigde Land- en Zee-Machten van Vrankrijk^y Engeland , en ee

gedeelte van Duytfland, gelijk als van een Vloet overftroomt wierden.

in het eerfte Deel hebben wy aangewefen , hoe dat de Religi

word tweefins geconfidereert ; of Innerlijk, of Vyterlijl^ j dat d

Innerlijke by allen Volkeren is Eendcrhande , en de Vjterlijke by al-

len Volkeren onderfcheyden , en hoe nodig tot maintenu van een Staai

die beyde zijn. Nu ftaat ons te examineeren , hoe de Innerlijke er

Vyterlijke Religie in de Vereenigde Provinciën is gemaintineert , ei:

hoe fy is naargelaaten.

v rvalder ^e Innerlijk* Religie , dat is , de Godsvruchtigheyt beftaat alle

innerlijke in de Kcnnifïè en in den Dienll en Vreëfe van den Eenigen en A

^fande de"" machtigen God , en daarom is fy het fundament niet alleen van all

yen aiöe Deugden, maar ook van alle Heerfchappyen en Staateo, fonder de wei
xm God. ^c ^ na ons q^yq jeeit j nootlaakelijk moeten vervallen de Getroti

wHieyt omtrent een Verbond *, de onderlinge Gemecnfchap omi

trent het Mcnfchelijke geflagt, beftaande in de Natuyr-lijke Ee
lijkheyt ende heerlijkfte Deugt , namentlijk de Gercchtigheyt. H
nu de Religie in 't reguard van het eerfte poinct, , namentlijk de Ke
nilTe van God , in de Vereenigde Nederlanden was vervallen , fs|

blijken, wanneer wy eens betrachten , hoe niet alleen eenigev

de Gemeente , maar ook felfs van hooger ftaat , indien niet ron

uyt met woorden , doch ten minften door nootfakelijke confequer

tie van haare pofitivcn , hebben verlochent het Aanbiddelijke Cjoddt

lijke Wefen, en haar betoont rechte Jïtheïflen, tt^ns het gevoe

len van fommige , die niet gclooven , datter Gods-Verlochenaal

zijn , noch exemplen daar van konnen gegeven worden , hoe wel b

riutarchtts , Cicero , en Sociws verfcheyde verhaalt zijn , en by v«j

len noch in geheugenifiè is het fchrikkelijke exempel van cenen P*a

schrikkelijk mnm tot Tholotife , d l'e in \ jaar i6zo. daarom levendig' verbrand ii

dewelke'op fijn uyterfte nochfo verhard was, dat hy de omfbndej

liet voelen aan fijnen pols j dat hy het minftc niet ontftelt was voor c!

iv ichriJ:

Exempel
fajuYaaiflHS.
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fchrikkelijke dood , die hem voor oogen ftond , en glorieerde, dat hy
geene defperate woorden fprak

,
gelijk hyfeyde, dat Qoriflus gedaan

hadde aan het Kruys ;
jaalshyalree aan den paal door het vier gefengt

vverdende , nytriep : Mon Dieti » Mon Dieu , en daar op van een
Munnik gevraagt wierde , ofhynuin God geloofden, antwoordehy
noch: Monfiear , cefl fettlement tin fafon de parier , dat is; Mijn
Heer , het is maar een manier vanfpreeken. Dit is byna het fclve , dat

Lucaniu in fijn Jupiter Tragoedns uyt Euripides verhaalt : 7/^ heb

geen kennijfe aan een Jupiter , dan alleen , dat il^erfo wat van heb hoo-

renpranten. Dek materie is te vervaarlijk , om veel daar aan te geden-

ken , veel meer om daar van veel te traóieeren , waarom wy onsLegc-

ven tot het Tweede poincl: , namentlijk denDienlt enVreefe Gods,
; die by veelen feer flaüwelijk , ja ook niet is behertigt. Alle defonden Verval der

;

. te particularifeeren , die in dit loederland feer gemeen waren , en tot Religie aaa-

God riepen , foude zijn te treeden in het Ampt van de Theologanten, J£
an
i
c den

dien het beter paft , en welker daagelijxfe forg het bevoolen is. Alleen VteefeGeds.

;
dit fal ons genoeg zijn : Na dat het Volk in dit Land was gcfegent bo-
ven alle Volkeren , en fo vet was geworden als fefchurun, fo floeg het

achter uyt , en liet God vaaren , die hen gemaakt hadde , en hoewel
het hem met den monde bekende , io verloochenden hem veele met
het herte door haare boofe wegen , in fomma , het overtrof in godloos-

heyt ook fulke Volkeren , die om haare ionden van God verdelgt zijn,

en verwekten alfo den Heere door fijne gruwelen tot toorn , waarom
hy den Machtigen Koning van Frankrijk^ j als een Affur en een

Nebucadnefar , tot een roede lijnes toorns tot een fchrik defer Volke-
ten , en tot verwoeftinge defer Landen gefonden heeft.

Noopende de Vyterlijk? 'Religie , die meerderhande is , alfler Na- Veival van

tien zijn, hebben wy mede aangewefen, hoe nootfaakelijk het zy, iJ Religie in

dat eene van defdve by de Politijke Regenten boven andere werde ge- Nederland,

raóintineert voor de Hooft-Religie , en dat alle de andere, die daar

nefrens toe gelaten werden , minder werden gehanthaaft , als defelve.

Maar hoe weynig dat dit is geobferveert by eenige Regenten in 't Ver'

eenigde Nederland , zedert dat het felve fonder Stadhouder is geregeert

( die alletiid yverige Voorihnders zijn oeweeft voor de Hooft- Religie\ Namen* jk

J • 1
' r b

1 1 ii° r 1 ^ i i^l vandeGerc-
' dat is de Gereformeerde , voor dewelke iy met de Gemeente hebben formeerde

opgefet haar Goet en Bloet , enindenjaare 1590, Penningen lieten^ ft<

flaan, op dewelke aan eene zijde ftont een Pilaar, gefondeert opeen
groot Boek , genaamt Religie , met dit opfehrift : Hacnitimttr, dat is :

Op defc Religie (temen wy) falmenfien, als men eens betracht , hoe

F f z ver-



die onder-
drukt Rfict-

ée.

De Gere-
formeerde
Theologati-

teit waren,

ook niet fon-
tier ftliult,

22S t VERWERD E EUROPA.
verfchevde ook van de Voornaam Ptc Regenten, na de Les van den

FloreircHnfcnen Michiavsl , dewelke ftrijdig is tegens het gemeen
gevoelen van alle andere Politijken , en tegens de exëmplen' van alle

Natiën, zedert alle Religiën wel hebben toegelaten ; maar geenc on-

der alle behoorlijk , als een Hooft- Religie , geprefereert; want men
befnoeyden den Gereformeerden haare oude Vryhcyt in haare Religie

en Kerklijke Difcipline ; Men maakte op fommige Plaatfen den Pre-

dik-ftoel Politijk door het fus Tatrondtas , en door hét indringen

alleen van fulke Theologanten , die de nieuwe Maximen van haar heel

toegedaan, en ten minften mede van haare Mugfchap waren , en men ,

fchreefalleen den Gereformeerden , en geen andere Predicanten voor

nieuwe Ordres , Formulieren en Methoden , waar toe hoewel de Staa-l

ten mochten gequalificeert zijn , onvermindert de Vnie tot Vjtrecbt\

mdenjaare 1579. gefiooten, fo baarden fulx nochtans veele On-J
kiften in en met verfcheyde andere Provinciën , infonderheyt met Zet-

j

Und en Vriefland> die haar feerhart daar tegen kanten; Men bc-J

toomde de Kerkelijke Vergaderingen dikwijls door fulke Politijkel

CommifïarifTen , dienoytin de Kerk quamen , ofvan een andere Re-|!

ligie profeffie deden ; Eenige feyden opentlijk uyt, dat de Religie maarf

waseenDek-Mantel van de Politie , onderden welkende Rcgenter

haare Deflèynen te beter konden uytvoeren ; Men bracht het geheele

Recht van de Kerk aan de Magiftraat , en confidereerde de Kerkelijke

Saaken niet anders als Politijke Saaken ; Men bracht in de Vergaderir

gen van de Sywdusvm Zftjt-en Noort-Holland tot z.a ^.reyfen to£

de Refolutie van de Stadten , om die te juftificeeren , en de Gemeen-
te door 't Prediken te perfuadeeren tot blinde gehoorfaamheyt, dat fyj

alles voor goet foude keuren , wat ook de Overigheyt dedc ; En hoewel

hier op fterk wierde geïnfteert , konde men fulx niet te wegen brenger

byde Theologanten, niet tegenftaande de Politijken het naderhar

fochtcn te modereeren , als fy geen apparentie fagen van eenig fucces

waarom het eyndelijk bleeffteeken. Infummai Men quam ten laatfte

fo verre , dat men glorieerde daar over, dat men den Swdrt-JLokK™ &c

Voet op de Nek hadde gefet.

De Gereformeerde Theologanten waren mede niet geheel te exct

fèeren , alfb fy door onnodige en harde Difpuyten tegens malkanderen-

en door onderlinge Verdeeltheden enFaclien, die fy veeltijts met hee-

vige pafïïen onderfchraagden , de Kerk haarontfag tegens haare Vyan-

den , en haar fdfs die Authoriteyt en dat Refpecr. ontnamen , waarme-

de fy te vooren voor de heele wereld triümpheerden , als fy alle een

dracfiu
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drachtig t'famen /panden , en uyt cenen mond fpraken ; En fo lans dit

niet weder gefchiet , moet haare Kerk meer en meer declineeren , 't en

zy die worde herftelt en gemaintineert door goede Ordrcs van de Poli-

tijke Overigheyt.

Men gafvan die tijd afaan den genen , die buyten de Gcreformcer- J
r
J
he^ a

\
de Religie waren, ook daar vannoyt uyterlijke profeffie hadden ge- det genen,

daan , meer Vryheyt als oyt te vooren ; Men liet defelve belitten het ^cre Pro-
Kuflènop 'tRaadhuys, en -het Land en Volk regeeren ; Men vergaf feffie wuw
aan defelve fo Politijke als Militaire Ampten en Officien ; Men execu-

teerde geene Placaten , die voormaals waren geè'maneeit tegens de

verboden Boeken en Leeringen. Infumma men wierdfo Libertijns De Liba-

en f
rry-Gee(hg , dat menüch aan peen feekere Religie meer hielt,

te
>
c wlcïd

7 ^ r j - t
•

b
, I l •

& r i - te groot.
maar men loude metter tija ingevoert hebben een univerleele Syncre-

tiftwis , dat is, men fonde alle Religiën in een gefmolten , en fuiken

gemnkkeliiken Schoe daar uyt geformeert hebben , die aan elx voeten

pafte, en den naam van de Tolitijke of Libertijn/c Religie foude

verkreegen hebben , om dat de Liberteyt by eenigen al fo groot was.

. geworden , (
gelijk voor de waarheyt verhaalt word ) dat fich feeker

Regent hadde laten verluyden; dat hy aan Mofes enVylenfpietrels- Exempefiw

boe\en evenveel geloof gaf (even als Paus Leo de X. op fijn iiek-

bedde door een Cardihaal uyt de H. Schriftuur getrooft werdende , fey-

de : Wat verhaalt gy my veel uyt die fabulen van Chriftus , die ons io

rijk hebben gemaakt)dat een ander by feekere perfoon te wegen bracht,

dat die haaren Bibel in 't vier wierp en verbrande, als die daarmede
uyt de Kerk quam *, dat andere de miraculen van het Oude en Nieuwe
Teftamentrekenden fabulen ofgemeene natuyriijke kunften, en op die

manier alle de fundamenten van het Chriftelijk Geloove om verre

Werpen. In feekere Provinciale Vergaderinge bracht eenvandeLee-
den op 't Tapijt , dat men tot Menage van 's Lands-Middelen behoor-

de afte fchiffen de Academie met de Profejforen t als onnut enon-
1 nodig zijnde tot Welftint van den Staat, feggende, dat hyfelfs niet

geftudeert hadde , en nochtans denfelven Welftant fowel konde be-

trachten en waarnemen , als ymand van Studie : Voorwaar een Oor-
deel , dat fuiken Regent pafte , die noch van Studie noch Oordeel'

was, en die niet wifte , dat in alle goede Regeeringen de Schooien al
;-

!
rijd zijn gehouden geweeft voor Fün iamenten van de Religie , Juftitie

en Politie, maar die de Regeeringe van defen Gepolitifeerden Staat,

wilde conformeeren met de Barbaarifche Regeeringe der. Turken ^

Mofcoviten en Tartaren, die alle Studiën verachten , en defelve haa-

F f
5

ren.

daar van.
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ren onderdanen onthouden , tegens de Exemplen van alle wel gefielde !

Republijken, die van alle tijden affodanige Collegien hebben onder- i

houden , als Sgypten , Syrien , Cbalde'èn , Indien , Sina , Griekenland *

en 't Roomfche Rijk. » en die daar door bevonden hebben waarachtig te I

zijn 't o-ene den wijfen Tlato feyde ; Dat die Steedenfioreeren , in de~ I

welke Vbilo\
o
phen Regeeren , of welker Regenten philofopb eeren. Louis I

de XI. Koning van PrènkjïjK wilde fijn foon niet meer, als defe I

Latijnfc woorden laten leeren : JQttinefcit fimulare , nefcit regnare , 1

dat is , Die niet k/*n veinfen , kan ook. ritet regeeren , waar van hy niet 1

veel meer Iofs hadde, als Julianus Apoflata, dewelke het gebruykl

van alle Schooien verbood, om daar door de Chriltelijke Religie uytl

te roeyen.

Van de Religie dependeertde fuflitie , diefonder den Dienft en>

Vreefe Gods niet kan beïtaan, gelijk Cicero leert: dat by verval van denl

Godsdienft nootfakelijk mede moet vervallen de Principaalfte Deugt,»

namentlijk de fuflitie, van welkers nootfaakelijkheyt wy pag. i$,w~

hebben getraóteert , en aldaar aangewefen hoedefelveis tweederhan-p

de: Of Vniverfeel , of Particulier ; defe wederom Commutatief \
of Tfiftribtttief.

De Vmvcrfele fuflitie was zedert eenige jaaren in de Vereer.igdm:

Provirtien fo verre in ongebruyk gekomen , dat vcele die niet ih del
Executie , maar alleen in 't maken van de Wetten noch kenden en ob-fi

-

ferveerden , en dat verfcheyde haar die geheel ontrokken , en fymi

niet anders falutair oordeelden , als voor foo verre fy voordeel kondA.

doen.

De Commutative Juftitie was opveele plaatfen in fuiken fobr<

ftaat , dat men daar van wel mochte gebruyken de woorden van Taci

Ihs : Leges erant ,fedinvalidum earum auxilixm ; vi>ambitu & pt

cunia turbabantur , Dat is ; Tie Wetten waren krachteloos , en wit

den (reperturbeert door Geweld, Ambitie en Geld, en dat men feer fwaatf

lijk Recht konde bekomen tegens Regenten ofhaare Vrienden , di<

aan hooger boort faten ; 't welk meeft tocquam byhet verval van d<

'Politie, die uyteen Ariftoeratie was gedegenereert in een Oligar-,.

chie , dat is in fuiken forme van Regeeringe , daar eenige weynige he

bewint van de Souverainitcvt aan haar hadden gebracht , gelijk w
hier onder fullen demonftrecren.

Defe weynige om haar groot Gefach te beveiligen , en te vennee

ren, wiften de Hoven van fuflitie , die eertijds van groote Authori

teyt en Vermogen waren , te exauthorïfeeren , en te düponcercn n

has
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haar welgevallen , (6 dat men tegens de Stemmentle Steeden , die men
fo Souverain maakte , als de Provintien, geen Provificn verleende , im-

mers dat fy geen obcdientie toonden. En men gebruykte het Franfche

tiranniccj fpreekwoord , Le Roy tie pleydepas , que de maw jaifte , uyt

krachte van 't welke SijnHoogheyt wierd ontnomen de Heer lij kjjeit

van Geertruydenberg , en geweygert Provifie van fuftitie , ongeacht

deffelfs minderjaarigheyt , en dat het Huys van Orange daar van irt>

poife/fie was geweefl veele jaaren voor de Troubles en Reformatie,

zijnde nu verre over de hondert jaaren , en die poflefJie hadde beveiligt

met goet en bloet in de Algemeene Troubles.

De Heer van 'Brederode was in 't felve predicament , en Tonde cok
gedepo/lideert zijn geworden , hadde hy fijn Bailliufchap niet daar voor

gefacrifkeert. In eenige Provinciën en Steeden wierden de Civile en \n vecie

Rechten veele na gunften .... gedirigeert voor den genen , die van de

Vrienden en Cabale waren , fo dat particuliere follicitatien , het krom-

me veeltijds recht maakten. Hierbycjiiam noch de verdrietige lanc;- Langdons?

wijligheyt van de Rechtsplceginge , die offe fchóon geen eygentlijke Rechtspiee-

inbrcuk op de Vryheyt felfs en geeft , nochtans vry voor een aanfienlij- 8 ,r,Se -

ke vlak aan een vry Land komt te ftrekken, en die ten decle verdonkert

den luyfter en lof, waar door defe Provintien in andere Landen glo-

rieerden , van dat daar noch het Recht gekoft , noch Rechtcr-ampten

verkoft wierden. Na de Roomfche Rechten , (welkers biilijkheyt men
hier te Lande in veclen wil navolgen) moften de gewichtigfte en alder-

fwaarfte faaken ten langften binnen dry jaaren op verftck afloopen

;

I Maar hieftleyen fy vry meer jaaren aan een fpijker hangen , in fulker

voegen, dat de menfehen ftcrflijk en de faaken dikwijls onfterflijk

blcevcn , waar door den Grooten gelegcntheyt gegeven wierde,van

de geringe te verduren en alfo te verdrukken , dat nergens , voorna-

mentlijk in geen Vryen Staat , daar yder wel even vry , maar niet even

groot kan zijn , plaatfe behoort te vinden.

Hoewel datter middelen genoeg konden uytgevonden werden,om de Remedie»

Luydcn, die het procedeeren niet voorby konden, ten minften aan kort aangowefen,

Recht te helpen , wien het meenigmaal anderfins nutter ware geweeft,

de helft van haar Recht inden beginne overgegeven , ja haare faaken

geheel en al verlaaten of verlooren te hebben , dan die na fo veel S5Jd

verlies , fo fwaare koften , en fo groote moeyten éyndelijkgenocgfiam

fondcr vrucht te winnen ; En hoewel fulke middelen genoegfaam wier-

den aangewefen , en van veelen daarom hartelijk en met traancn wierde
rf

ijefucht, fo kon men geen tijd uytvinden , om over het redres van de looft b.

Heyliie

ie mwsniv
ite-

ven.
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Heylige fuftitie te befo'gnceren, maar die moftoin andere Politijke i

. afraiicsfolangteniggei^V' , ot dat die Pilaar heel vervallen , en een;

mede-oorfaak van des Staats gemeene ruïne was geworden , waar door

het procedeeren op fommige plaatfen met recht mochte genoemt wer- 1'

den de vierde Geefèl van God, om de rijken te temmen, die door!

Pcft, Hon'aer, en Oorlog niet konden getemt werden. De Stadl

Lof van . Amperdam , die io groot en overvloedig is van occupatien menteertl,
A m

' de kroon en lof boven andere , dat daar noy t , federt haar begin , heeft

geblecken eenige fufpicievan een Rechter, die door geld of gunfti

mochte gecorrumpeert zijn geweeft \ en ingevalle dat daar ymand aau|

fchuldig wierde bevonden, die foude niet alleen van alle digniteytenl

'

werden geè'xcludeert , maar voor degeheele Stad een fchand-vlek cnl;|

abominatie verftrekken.

Dühibutive De TUftributive Jafiitie was geworden tot fuiken wan-fchepfclj

juftitic ver- dat fy fich felfs niet meer en geleek •, daar hadde geen Premie, Avance-a

ment ofStrafmeer plaats , als tot voordeel van de Cabaliften en haarei

Vrienden , naar welker oogmerk en Intereft dit geheele Recht fichit

fwaayde. Was ymand van de Regenten de Contra-Partye toegedaan*.:

Prins- gefm- by mofle uyt de Regeeringe , en mochte niet langer befitten denftoeh
de
^ °

R
Cn van eere ' ^y door veelvuldige dienflen gemeriteert hadde , wclkel

secibge/ plaatfen dan gefuppleert wierden met vertroude vrienden. Socht ymaneft;

de Contra-partye alleen maar met behoorlijke middelen te affifteerenr

hy moft van kant ; hadde ymand van de Vrienden begaan een Crimen

worte piandam , waar over hy geboeyent was , die kondc men uyt d

boeyen lofïèn , over fijn delict difpenfecren , en hem laten paffcere:

voor een eerlijk en waardig Patriot , gelijk feeker Regent , dewelk

door hulp van fijne Patronen wederom opvrye voeten gcftelt zijndi

naderhand fulx heeft moeten boeten met een fommevan tieudttvfe,

guldens , en met de inhabiliteyt tot eénige Digniteyt. Hadde ymand
van de rechte geur niet was , een getrouwen dienft gedaan aan 't La.

voor dien was weynig overig ; maar was het ymand van de vriend

voor dien waren geen goude Koppen , groote Gefchenkcn ofHeer
heeden te veel.

©skiën uyt De Offiden fo Militairs als 'Politijke, waarmede men na d
faveuï

^j
c
Diflributive Juflitie hadde behooren te honoreeren perfoonen

»erkoft. Merite en Capaciteyt , wierden op fommige plaatfen vergeven of
koft voor Faveur en om Vricndfchap , en op fommige plaatfen voo

Geld aan den meeltbiedende , die het fclve weder fochten in te pal

, Jiien metdcnlnteuft, tot nadeel yan het Gemeene Beft,, dat voc

pa
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Particulier Voordeel mofte wijken.Defen Handel en Kuyperije is noch

by de Cjrieken , noch Romeynen , noch eenige Oude Republijken in

gebruyk geweeft, en by de Civile Wetten ook verboden. L, unica. C,

deperfeüif'. dignit.lib, 12. Et in Novel.S. ubi Imperator ait , om*
ttiumoccaftonemeJfemalorHm , & totius neqttitiit pnncipium , & ter-

minum ,Ji Judexpro munerefuomercedemprdflarecogatur.

Van de Politie , van haare Formen en der felver Gebreeken, van de vaa de Poli-

volmaaktheyt van de Getemperde Forme, en van de Adminiftratie van tie-

de Politie is gehandelt pag. 14. en volgende. Nu ftaat ons hier te too-

nenhoedefe getemperde Forme inde Vereenigde Nederlanden was
ontaart, en hoe de Politie fo vreemd wierde gedirigeert , dat daar uyt

ftond te verwachten de feekere Ruïne en Ondergang van den voorigen

florifanten Staat. Om dat de Tolitie den heelen Staat regeert , en de

vier andere Pilaaren van Staat van defe 'tmeeft dependeeren en wor-

den gemaintineert , fo moeten die nootfaakelijk mede vervallen by het

verval van defe.

Hoewel den Staat defer Nederlanden , maar infonderheyt van zfade oor-

Holland en Zeeland , volgens het feggen van Haar Groet Mog, in ouden Reu*
haar 'Placaat vanden 16. OÜob. 1587. binnen den tijd van 800. der Vereen;

jaaren ? in dewelke de Graaven met de Staaten hadden geregeert, den."
aa

'

was geweeft onveranderlijk , en fo geduyrig als eenigen Staat ter wereld

foude mogen wefen , en in die tijd noyt met den fwaarde was gecon-

quefteert , ofte t'ondergebracht, noch by Uytheemfe , noch by Tnland-

fche Oorlogen , fonder datjnen daar van andere reedenen foude kon-

nen geven , dan dat altijd goede Eendracht , Liefde en Verftand is ge-

weeft tulfchen de Trincen en Staaten van den felven Lande ; En
hoewel zedert den voorfz. 16. Ottob. totdenjaare 165 1. defe Ver-

tenigde Nederlanden door goede Eendracht en Harmonie tuffchende

Trineen van Orange H, L. M. en de Staaten met de Vroetfchap-

ptn der refpeótive Steeden hebben gebloeyt en aangegroeyt totadmi-

ratie en invidie van de geheele wereld , en fcheenen door haare goede

Politie als onvergankelijk te zijn ; by welke forme van Regeeringe men
naallereedelijke Wetten, hadde behooren teblijren, en te betrach-

ten den fpreuk van Salttftius : Jguod Imperium facile iisdem artibus

retinetttr ,quibus initio partum eft. Dat is: 'Dat een %ijk^licht door

defelve middelen word behouden , waar door het is grootgeworden ; So

zijn echter eenige Regenten fo verre gekomen , dat fy tegens de oude p^"^^
en goede Maximen , de Forme van de Tolitie hebben verandert , en vereenigde

uyt een Getemperden en Perfecten ftaat eene puyre Ariftocratie in ^en"
1*11"

Gg ge-.
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gevoert

,

'die fodefectueus was, dat fy in een Oligarchie verbafterde, I

en lichtelijk ook tot een Monarchie hadde konnen ontaarden , (ge-

lijk het Hertogdom van Tofeanen onder de Medicis) indien by een ge- 1

nerale Revolutie en Omkeeringe van de Ariftocratie , en door het I

weder aannemen van een Stadhouder niet wederom op de beenen was fi

geholpen de oude getemperde Regeeringe > by dewelke defen Staat al-l

tijd hadde welgevaaren.

binnen de- Hoe eenige Regenten defer Nederlanden by het leven van de vooral

hws'adhou.
g^ndePrincen Maurits en Willem de II. H.L.M, deStadhou-l

derfchap derlijke macht hebben getracht te vernietigen , en het geheele Bewintl

morrifieeren
van ^en ^taat aan ^aar te brengen in forme van een puyre AriflocratitA

istefienop't 112. en volgende "Bladen. Maar hoe en door wat mid-l

delen , zedert het overlijden van den hoog gemelden Prince Willem da
1 1. dé al-om bekende Louvenfteynfche Heeren met haare AdherenJ

ten en getrouwe Navolgers het Stadhouderfchap hebben foeken tel

mortificeeren , en effeüive hebben gemortificeert gehad , en hoe daan

door den Staat der Vereenigde Provinciën is gebracht in het uyterftel

perieul , van heel en al onder een onverdraaglijk jok te geraaken , ftaatj

hier te examineeren.

•eneenenkie Naar het affterven van Prins Willem de II. en de geboorte va

Ariftocraüe deffelfs eenigen Soon Prins Willem de III. nu onfen Gezeegendei

ten, Stadhouder , raakten de Louvefleynfche Heeren weder inbaar volk

credit , en deden alle devoiren , om de Stadhouderlijke Regeeringe td

vernietigen j en de Regeeringe van den geheelen Staat ( dewelke f

flaat in de Vryheyt der Steeden ende des Volks , in de reprefèntath

Souverainiteyt der Staten , in de Authoriteyt van een Stadhouder ,

dan noch in de overeenkomft en conlritutie der Unie ) te brengen

handen van de Staten > dat die alleen den geheelen Staat als Souverai-J

ne mochten regeeren , 't welk fy Tochten uyt te werken door

Middelen

:

dóór dry ï» Dat fy het Huysvan Orange met alle die hetfelveHuys toe]

middelen, gedaan waren , fochten te vernederen , en te brengen buyten alle Ont
lag en Employ.

2. Datfyde Regenten van de Provinciën en Steeden flatteerder

met de abfoluyte Souverainiteyt.

3

.

Dat fy de Gemeente lief-koofden met den foeten naam van Vry
heyt, die fy overvloediger foude genieten by de Ariftocratifche o

Staatfche Regeeringe , als datmen mede een Stadhouder hadde.

iS
S

ie

d
van Raakende het eerfte , fo is feeker , dat defe Natie , zedert dai tij<

vaJ
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yan fiviüsy noyt geweeft is fonder een Hooft onderde benaminge de Gemeen

van een Cjraaf of Trins , die altijd de Wetten , Seeden en Souve- te*

raine Macht van den Staat onderworpen bleef. Onder fodaanigen

Hooft heeft de gefamentlijke Natie, die eygentlijk den Souvciaincn

Staat is (gelijk fulx van (ficero lib. $. de %epublica wort geleert

:

Respublica c/l res populi , cum bene & jafle geritttr ab uno rege , five a

paucis optimatibfts , five ab ttniverfo populo. Dat is: 1)e JRepubiij^

behoort aan 't Volk^als fy wel en met recht word bedient van een Koning,

ofvanweynivt der Voornaamjte , ofvan 't gefamentlijke Vo Ik,) altijd

willen geregeert zijn , tegens welkers wil en dank niemand de Forme
van Regeeringe vermocht te veranderen , en van een weefentiijk Lit

'

ofDeel te verminderen. En onaangefien de Atithoriteyt der Princen

van Orange altijd haar weefentiijk Deelgehad heeftin het eerfte Ge-
bouw defer Republijke , en in alle dellèlfs avontuyren , geduyrende den

gantfehen Wasdom en Voortgang vanden Staat, enuyt dieoorfaak^.

ook altijd behouden heeft een dikke Wortel niet alleen in de fes andere ^^..

.Provinciën buyten Holland , .maar ook felfs in de herten der Gemeen-
te van Holland felve, die nergens andersom riep, als om een Stad-

houder-, So heeft men nochtans defelaatfte 22. jaaren feer getracht, Men ver-

om defelve Wortel uyt te rooyen en te doen verdorren , waar toe men Aiithotireyt

!
gebruykte verfcheyde fpecicufe pretexten , als dat de Princen te groot van den Pan*

wierden in den Lande , en van tijd tot tijd gedongen hadden na de Sou-

. verainiteyt , dat het Land door hun wierde uytgeput , en dat men de

\ inkomften van den Lande moft menageeren , en tot dien eynde alle

,
middelen aanwenden , tot verkléyninge van dit Huys fo in Perfoon,

• Naam als Goederen , gelijk men 't feive ook 10 heeft beijvert , datmen,
• niet tegenftaande eenigeLeeden der Vergaderinge voorflagen deden,

:, om aan den jongen Prince op te dragen- alle de Éminentien van fijne

Voor-Vaders, tegens hem als den eenigften Erfgenaam van den Hoog-
.
gemelden Huyfe, alshy noch in de wiegelag, door Tractaten met

„ Cromwei oprechte die befaamde AÜe van Seclufie , en hem nader-

hand buyten hoop brachte van verdere Digniteyt door het 'Eeuwig E-

:

dift , dat den geheelen Staat met Eede mofte bekrachtigen ,
gelijk het

felve hier vooren verhandelt is.

Men verdeelde de Authoriteyt der Princen onder de verfcheydene

Magiftraturen van den Staat : Die van de Steeden matigden fich aan de

laatfte Nominatie van hun byfondere Magiftraats Peribnen : De Staa-

'en Trovincial trokken aan haar het vergeeven van de Militaire Amp-
en over die Troupen , dewelke op haare Repartitie ftonden : De

G g z Staa-
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Staaten Cjeneraal eygenden haar toe het Commando over de Legers

door Officieren > die fy felfs {lelden , en na haar believen veranderden ;

Men focht de Authoriteyt vandenPrince ookfote verminderen, dat

eenige dorften ront uyt feggen : Dat by aldien Sijn Hoogheyt quam
folliciteeren om een Vaandel , men hem het felve foude en mofte wey-

Men ordonneerde by een Refolutïe van den 4. Martij 16 $6.reren

dat den Trince van Orange lijnen titul van Sijn Hoogheyt niet meer

foude mogen gcbruyken , als voorheen , maar dat in alle Aften , daar-j

in de naam van den Heer Prince foude werden gebruykt , in den begin-t

ne eens , en ook in de onderfchrijvinge foude moeten werden geitelij

Den Heer Prince van Orange , en dat dan in 't vervolg foude konner*

werden geftelt Sijne Hoogheyt, als relatief tot het voorgaande, o.,

Hoog-gemelde Heer ^Prince of diergelijke ; Men dede overal fijne wa

.

pens wegnemen ; Men ruymde in feekere plaatfen weg de Stadhoul

derlijke Stoelen , die daarvan oude tijden af geltaan hadden; Elderjb

verkoft men 's Princen Hofaen Particulieren ; Men verbood de Pre^

dicanten in 't toekomende meer voor den Prince te bidden , waaroa
men haar voorfchreef feekere Formulieren van Gebeeden ; Men be

ftrafte in verfcheyde Provinciën de Predicanten , die de loffelijke D;tf

den van de Princen van Orange ophaalden , en de fauten in de Regeat

ringe bedektelijk aanwefen ; Men bracht het fo verre , dat het in forcfl

mige Steeden onder den Burgeren een fchande gereekent wierd te helji

ben een Örangie Vaandel , Veld-teeken ofLinten , maar de reeb.

Couleur na de Mode moft zijn Wit of Swart, zijnde deeeriteals

voorbeelt van de aankomfte der Franfchen , en de andere als een te

ken van Rouw over 't felve.

Men focht de uytfleekende Verdienften van dat Doorluchtig Hl
te bekladden en aan te vrijven -alle vuyle ongerijmtheden en mifdade

die men noch wilde juftificeeren met groote Deductien , verfcheyj

Traólaten en Diffamatoire Libellen ; eninplaatfe men defelve ha

behooren op te haaien , en te verbieden , en der felver Autheuren

behooren te jttraften , fo vereerde men fulke Boeken met O&royen
de Autheuren met fmguliere gunften ; Gelijk het Boek van La Cu
gemaakt en geintituleert Aanwyfmge der heylfame Politijke Grond

en Maximen van de IZfpublijk^ van Holland en Wefl-Vriejland by 2

Vergaderinge van de Staten van Holland en Weft-Vriefland , op cl

ïo. Decemb. 166S. wanneer eenige Regenten abfent , en na haare -

fpective Steeden in 'tlaatft vande weeck, en byhet fcheyden van e

Vergaderinge vertrokken waren,i« vereert met een Octroy van 1 5.J
-

rij

-
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ren, dat van den. Raad-Tcnfionaris Mr

. Jan de Wit geteekent was, en

naderhand door defelve compleete Vergaderinge by haar PUcaat in

dato den 28. Mev 1 669. als fub- en obreptiefverkreegen , ingetrok-

ken , jrerevoceert en het Boek verboden is op pene van <5oo. guldens,

met defe exprefTien : Om dat hetfelve Boek, in veele ingrediënten en paf*

fa^es injmicus , laflerlqk^en ten hoogflen dete[ïabel is , gelijk breeder by

't ïelve Tracïaat te fien is.

Men dede fijne middelen verminderen door devooren geroerde en in Goede-

Proceduyren van Cjertmydenberg, door befwaaringe van fijne Hof-
lcn '

houdinge en Finantién, &c.

Om dit werk te beter uyt te voeren , focht men uyt de Vroetfchap--. Men on-

pen der Steeden, en uyt de Hooge Collegien der Regeeringe uyt te deïrïiïgt

houden alle die men oordeelde , dat het Huys v-an Oranje eeniger &"te,

maten toegedaan waren. Geen uyt defelve hadde hoop toteenigfo

Militair als Politijk Officie of Beneficie, om dat men daar mede al- enarèncee*--

leen begunftigde de fijne, den welken men gaf fulke aanfienlijke Amp- ^ ereatn*'"

ten , die tTamen , om voorgaande Refolutien , van een Perfoon alleen ien,

niet mochten bekleet werden; Men begiftigde fo veele Knechten,of die

aan fijne Dienfï-meyden getrouwt waren , met Officien , datter
(
gelijk

voor feeker verhaalt werd) in de Meyerye van 'sHertogen-Bofch alleen

over de 80. der felver tot Ampten geiivanceert waren. Hieffen eeniqe

Prins-gefinde in de Provinciën haare Hoofden op, daar fond men Hoï-

landfche Gefanten heen,om haar ter neder te fetten, en als fulx door be-

loften en toefeggingen gelukte,ging de Regeeringe wel en harmonieus.

Het was niet genoeg , dat men op fuiken wijle het Loffelijke Hurs Defe Maxi-

1>an de 1S(aJ[oH[che Helden fwart en verdacht maakte by de Regenten JJJen&
en Gemeente van Hollanden "Weft-Vriefland , maar men laboreerde duetten ook

gcduyrig , om de andere Provinciën mede tot dat fentiment en verkeer- provisie*:

de impreflïe te brengen , en aldaar de geheele Regeeringe ook re ftel-

l»
5n in handen van eenige weynige Heeren van de Cabale , in forme van

een Oligarchie.

Die van Gelderland zijn altijd geweeft getrouwe Voor-Vechters en »k « Gel--

Yveraars voor het Hoog-gemelde Huys, maar zedert eenige jaaren,dat
'

daar,door veelderhande Pracl:ijken,eenige Regenten met defelve Maxi-

men geimbuëert wierden , die het Bewint van de Provincie en Steeden

alleen
;
gelijk in een Oligarchie , geheel in haare Macht kreegen , en

alles dirigeerden na de intentie van Holland, heeft Sijn Hooghej/t daar

niet meer credit behouden , als ergens.

De Provincie yan Zeeland is altijd de Intereifen van het Hhjs in zeeland,

Gg 3 van
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van Orange feer toegedaan geweeft , maar na dat fy feer fubijt verloor i

den Heer Veth , waar door het principaalfte Bewint van die Provin- I

cie geraakte aan andere Heeren , die de Contra-partije feer foveerden, I

fo begon men daar mede te verflappen, en wierden in meeft de Steeden

cenige Heeren door indu&ie getrokken in de Partye van Holland, in-

fonderheyt tot Middelburg enter Tholen, daar men oordeelde , dat

men Holland behoorde tegemoet te komen.

iö 't stift De Provincie van Vpreekt volgde de Maximen vaft Holland fo

üytrechf, na y fa fv van veelen wierde bygenoemt Hollands-Aap of 't Bootje , en

van Qrimtn .... foude befchuldigt .zijn geworden , indien fy Hol-

lands petitie in alles niet voldede.

ïa vriefland De Provinciën van Vrieftand en CJroeningen , om dat die haaren
en Gioenüi. byfonderen Stadthouder hadden , konden hier omtrent niet wel geper-

fuadeert werden } hoewel fulx wel ernftig is getenteert, als haaren Stad-

houder falig: gedacht: doc-r een ongelukkigen Pülool-fchoot fijn leven.

verlooren hadde •, en hoewel den arbeyt daar toe niet heel vergeefs is

aangeleyt , fo bleeven defe Provinciën noch ftandvaftig, en wilden niet

wel na veranderinge luyfteren , feggende geduyrig : Omrds mutatio eft

periculofa,

en in Over-
Doch om van defe wonderlijke Intrigues een ampel Exemplaar te

liTui. geven , fullen wy eens fpecialijk aanwijfen , wat voor byfondere Ver-

anderingen en Onluften, zedert eenige jaaren, in Over-Tjful hier door
j

zijn gecaufeert en voorgevallen.

De cliYovintie van Over-TJ[nl pleeg voor de andere Provintien tel

dienen tot een model van een goede Harmonie en Regeeringe , ter tijt

toe dat in 't jaar 1644. Sweer van Haarfqlte T)roft van Sallant

,

een getrouw Dienaar des Huyftsvan Orange, qiiam te overlijdend

in wiens plaatfe fuccedeerde Hiddo van foorft , die de Voctitappca

van den overleden wilde volgen a doch de Regenten begonden daar

vanhaare Maximes te veranderen , infonderheyt met het Overlijd*

van Sijn Hcogheyt inden jaare 1651. waar op volgden de Befen-I

dingen door die van de Loevenfteynfche Fatlie in alle de Provinciën

,

daar by fich voegden die van de zijde deïRaasfelfche in Over-TJfel met
de Stad Deventer, waarop volgde het affterven van foan Ripperda-<

tot het Weldam , &c. 1>t-oft van Twente > in wiens plaatfe wettelijk

en met pluraliteyt van Hemmen in April 16^54. verkoren wierd

Rntgert van Haayfolte tot Haarfi , Droft van Lingcn ; waar tegen

fich óppofeerde Adolf Hendrik^ van %aasfelt , een groot Mignon
van 'den ?s?ted- Terftonaris de Wit , met eenige weynige jiedelen

en

1



TWEEDE DEEL 239
et\ de Stad Deventer, die defe electie illufoir maakten, cïecricerendc

en denigreerende den perfoon van Haarfolte met veelderhande onge-

rijmtheden , om haar fuftenuen te coloreeren , \ welk fo verre fich c.v-

tendeerde dat die Staatfche Vergaderinge wierde gediflblveeit , en dat

men begon tot extremiteyten te komen ; De Ridderfchap en de Ste-

den Campen en Zwol , wilden den Droft Haarfolte in Twente 'm-

troduceeren , daar tegen fich Raasfeit met fijn Geconjureerde, en

de Stad Deventer feitelijk oppofeerden ; aannemende den naam , en

zegel van de Staten, en tot koften van den Lande Militie ofWaart-gel-

ders , die in de Twentfe Stedekens als Oldenfeel en elders geleyt wier-

den 5 voorgevende de Vryheyt te willen conferveren , de Gemeente in-

prentende, dat de Droft Haarfolte en die van fijn familie den
%

Trins

vanOrange te feer waren toegedaan. Dit vuyr van oneenigheyt 10

voortlopende, wiften die van de Ridderfchap , ende de Steden (fampsn
en Swol, geen beter expediënt , als te treden op het oude fundament,

en eligeerden in Oftober 1654. den Princevan Orange tot Stadthouder

in Over-TJful , en geduyrende deflelfs minoriteyt , den Heer Prins

Willem van Naftau Stadhouder van Vrieflant \ Defe Trins Willem al-

fo aangenomen zijnde dede alle vlijt , om de queftien t'affopiëren, maar

Tiaasfelt en de fijne, als de Nylanden binnen 'Deventer, fchepten toen

daar uyt noch meer pretext •, als dat de Vryheyt was verkragt , waar on-

der feeker Hollands Heer fijn perfonagie fpeelde , en de Raasfelt-

febe foveerde , die ook de fteeden van Haffelt en Steenwijk, aan haar-

zijde trokken , als offy door het eligeeren van een Stadhouder in haa-

re Privilegiën waren verkort.

Den Vice-Stadhouder van Over-Yjful Trins Wilhelm van Najfaa
by de Regenten alle devoiren doende , om defe queftien aan een zijde

tefetten, trok felfs in perfoon na Deventer, om aldaar insgelijx te

doen , doch quam onverrichter {aken weder tot Swel j ondertuflehen

dat in Holland gefmeet wierd de Afte van Harmonie , over 't non eli-

geeren van een Stadhouder,&c. met den gevolge van dien, en fmeulen-

dedit vuyr van oneenigheyt meer en meer, raakten die van Hajfelt

onder \ voorfz. pretext , en om dat fy fuftineerden , dat de Swolfche

Veer-fcheepen daar moften aanleggen , andere daar haare waaren ven-

ten , en dewijl fy de partye van Deventer gekooren hadden , m actie,

fchooten op de Swolfche Veer-fcheepen en haalden die met geweld aan,

waar over die van Swol aan de Ridderfchap en Steeden klagtig^d&Jen,

by dewelke refolutie genomen wierd , om die van Hajfelt te benau-

wen , en te bedwingen , eelijk eefchiede.6 ö
'

&
Den
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Den Raat-Venftonaris de Wit eyndelijk Tiende , dat hier uyt meer

fwaarigheyt foude rijfen , wiil het daar heenen te dirigeeren , dat defe

faken ter Uytfprake van hem en den Heer de Graaf wierden geftelt,die

fulx afdeden op den naam van de Staaten van Holland^ met prefcriptie

van veelc Reglementen voor de Regeeringe in Over-YJful, met exciu-

fie van Sijn Hooaheyt als Stadhouder , en 'Prins Willem als Vice-

S^d/Wakr, enmetrenuntiatie van de Heer Haarfolte van 't Droft-

slmpt van Twente. v

'Raasfeld door de Wit tot fijn oogwit gekomen zijnde, waarop

niet lang daar na volgde het overlijden van den Droft van Salland,fpan~

de alje krachten in , om j hoewel tegens de voorn, gefmeede Regle-n

menten , met Haarfolte te correfpondeeren , en die met fijne vrien-j

de te induceeren , datmen gefamentlijk foude treden tot het verge-j

ven van alle vacante Charges ; 't welken fuccedeerde , werdende hyj

Haarfolte , dien men voorheen niet waardig achte, om Droft van

Twente te zijn, gemaakt- Droft van Sallant, en Prefident der Pro-j

vintie van OverTJful , en het Droft ampt van Twente op hem RaasX

feit geconfereert.

Evenwel in hem 'Raasfeit een Wrok fittende tegens die va»

Haarfolte , vermits fy altoos haar inclinatie toonden tot het Huys va\

Orange ; dirigeerde in 't jaar 1 666. een op fchroeven gefielde Re
folutie over de Introductie van Sijn Hoogbeyt in den Raad i

Staate , en als Generaal over de Militie , 't welk te meer fich op

baarde , wanneer door den Heer van Pallant en Langen
,
geduyrend

den Engelfchen en Munfterfchen Oorlog , wierde geproponeert , o:

Sijn Hoogbeyt te difponeeren tot een reyfe naar Engelant om
Vreede , waar tegens Raasfeit geduyrig urgeerde , dat men Tala,

en Lange over fodanigen propofitie foude en mofte cenfureren

,

fulx buyten Laft van haare Principalen hebbende gedaan ; Maar
dit geen fucces nam, practifeerde men in 't jaar 1668. door

Gefuborneerde perfoonen een conferentie met den Droft van S,

lam Haarfolte , om van oude kennifle te fpreken ; Defe drie G.*

meentsluyden van Campen zijnde , met den Droft Haarfolte van alj

es difcoureerende , en haar dienft prefenteerende , in fpecie>in 't re

guarde van de Regeeringe , rapporteerden binnen Campen , de

Haarfolte den Vrince van Orange tot Stadhouder wilde maken
en de Regeeringe binnen Campen veranderen; Dit namen die va

Rampen op voor een Crimen L&fe Majeflatis , hier ageerde de

Heer Raasfeh feer konflig fijn perfonagic, bekuvpende voorhee

hc
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hocmcn den Droft Haarfolte foude aótioneeren , en fijn vrienden uyt

de Regeeringe fchoppen , doordrijvende , .dat men Extraordinaire Ge-
deputeerden ftelde , onder pretext, om de Finantien te redi effeeren,

'\ doch 'm der daat, om door defelve den Droft van Salland uyt fijn Drofl-

• ampt en Prefidentfchap te fetten, 't welk hem fo verre gelukte, dat hem
in de plaats van Haarfolte niet alleen wierde geoffereert 't Drofl-ampt

• van Salland en het Prefidentfchap , maar dat den Heer Talland ook tot

Campen fijne Commi/Jie ter Generaliteyt wierde ingetrokken , en dat

\
den Heer- Santen buyten tijds uyt den Raad wierde gcfet, opvoor-

• geven, dat hy met Haarfoite foude hebben gecorrefpondcert. Daar
• op wilde men voorts het Lieutenant Stadhouderfchap in Over-lfful

mortifïceeren , onder fchijn , dat waar geen Capiteyn was , ook geen
• Lieutenant nodig was; Maar daar na in 't jaar 1670. den Collonel

| Haarfoite overleden zijnde 4 die dit ampt van outs bekleden , wilde

1 Raasfeit op feekere Conferentie , beleyt op den 15. Oüob. 1670. tot

lieerde doen aanftellen een Lieutenant Stadhouder over de Militie in

\ Over-Yfful , om eene van fijne Cabale daar mede te benefkeeren , dat

hem toen nochtans miflukten , tot in Fcbr. 1672. wanneer 't felvc

l Ampt wierde gedefereert op den Colonnel Diderich Stek,. Kaasfelf
1 noch niet vernoegt fijnde met dus de Regeeringe aan hem te trekken,

:• tafle ook in de Finantien , onder pretext van die te willen redrefferen,

1 dewelke efteótive getroubleert wierden met ongehoorde concepten

van Mefnage en befchuldinge van ontrou der geerter , die de Finantien

waren aanbevoolen , voorgevende dat men alles cjualijk adminiftreerde

en ter Generaliteyt eenige Tonnen-Gouts hadde overbetaalt ; daar toe

: eenige kunftige Balaucen van Credit en Debet opgeftelt , gedrukt en

gedivulgeert wierden , daar nochtans ter Generaliteyts Rekenkamer
notoir was, dat men t'zedert 't jaar 166 1. (bchalvende voorigejaa-

ren) tot 16yi. alleen over de 12. tonnen Cjouts aan Extraordinaire

Lam- en Zec-laflen ten achteren was; fonder eens het achter wefen
vin de Militie en Provintiale fchulden in 't particulier te rekenen , en
datmenin Over-Tfful Anno i66<$. en 1666. door de Munflerfche

invafien aan 't inkomen der Provinciale Middelen over de drie Tonnen
Gouts hadde verlooren;Ook niet tegenflaande alle Laften haaren cours

hadden gehad , fo dorft men venteeren , 'de Provintie in 7. jaaren uyt

alle haare fchulden te willen redden ; enalfo fijn fuftinuën en menees
uyt te voeren. Maar men dacht niet aan fo veele Millioenen Capitalen,,

J

daar de Provintie mede befwaart was. En in cas, dat de Crediteuren

gecontendeert hadden tot aflo/ïïnge , hoe foude men die hebben kou-

H h nen
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nen voldoen ? Maar het oogmerk hier omtrent was , om in te voeren

eenen Rhemen tot Financier, die men ook tegens proteil; van ande-

re Leden in 't Collegie der Gedeputeerden introduceerde , befwaaren-

de het Lant hier door met nieuwe Laften , ondertuffchen datmen pre-

texeerde , het Land door een nieuwen Financier te willen ontlaften, I'

't welk een werk was > dat de Heeren Gedeputeerden Staaten gefa-

1

* mentlijk was aanbevoolen. Men deporteerde den Griffier immiddels
|

ityjfrlM'KAAs van fijne Functie}, en incarcereerde Aiierlo , die den Griffier aflifteer-l

de , om alfo fijn voorgeven fchijn te geven. Ja wanneer diergelijke

,

Concepten obitacul vonden, "wift men 's Generaliteyts Confenten

daar aan t'accrocheeren.

Doordefe Vreemde intriguesen proceduyren kreeg den BifTchop

van Munfter kenniffe van den Staat der Provincie van Over-Yfful , en:

occafie, om de Ingefetene by den Oorlog de onbetaalde reftantenfo

rigoureufelijk te extorqueeren , dat veele daar door zijn geraakt in een; j;.

deplorablen ftaat. I

De Militie ondertuffchen bleefonbetaalt en ongedifciplineert , hoe-i ;.
j

wel men daar over veel difcoureerde , fchreefen Refolutien dede tey-; &

kenen ; men gefwijge felfs de Extraordinaire Confenten Anno i <J71.fr

en 1 672. in fbdangereufen tijt achter gelaten , de nieuwe Wervingeni

geftaakt , ja ten deele achter gebleven , het invoeren van de nieuw

middelen by de andere Bondgenooten ingewilligt , geenfints nagek

men , Compagnien tegens ordre van de Generaliteyt afgewefen , do<

extraordinaire Gedeputeerden gefocht den Land-dag te annulleeren

als fulx niet wilde fiicces nemen, den felven Land-dag fbdanig door ge-

fochte middelen geprotraheert , dat die op den tijd van 't aankomen dei [V'

Vyanden, noch niet was geèyndigt , waar doorgeene Refolutien tot

de Wervingen en andere hoognodige affaires konden genomen wer- si"

den , met meer andere faken tot grooten ondienft van de Generaliteyt;

in fpecie altijd gecontradiceert de electie van den Trince van Orang

tot Capiteyn Generaal , &c. daar by noch komt een fonderlinge groote

Laft , door defe Regenten veroorfaakt , dat fy in de Steeden , geduy-

rende haar Regiment , in fpecie tot Campen , hebben getolereert hei

Munten van veele te flechte payementen , die in de Provintie zijn ge-

bleven , en in Hollant en elders voor Billion verklaart.

Eyndelijk met allerhande middelen fijn oogmerk foekende , convo-

ceerde men op den 11. fu»y 16'7 2. aan de Maftebroeker Kerk eer

Vergaderinge van deRidderfchap en Steeden van Over-TJfftl , daa

toeookbefchrijvendede Steeden Hafielt en Steenwijk.» 't weiknie

H Plee£
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pleeg te gefchieden , als in 't kiefen van een anderen Heer , ofop het

poinéfc van nieuwe Belaiïineen ; Alwaar men proponeerde een Befen-

dinge te doen aan Vrankrijk , dat by veelen onfmaakelijk werden-
de opgenomen , feyde feeker Heer in 't fcheyden , dat 'Deventer

nu belegert zijnde , eerftdaags flont over te gaan , en dat de andere

Steeden haaft ftonden te volgen , waarom hy aan fijne vrienden recom-

mendeerde , dat fy , vermits het fijne gelegentheyt niet was , om te

konnen blijven , op het recht van de Ridderfchap wilden letten , en na
een reël querel gemaakt hebbende met den Heer Mulert den ouden

,

nam hy fijn affcheyt , en vertrok uyt de Provintie naar Holland , verla-

tende defen Herder alfo fijn Kudde.

Veele diergelijke exemplen voor te brengen, en die met alle circum-

flantien te fingularifeeren , foude ons oogmerk te buyten gaan , en ont-

fteeken den haat van fommige , die fich daar van mochten geraakt vin-

den , waarom wy fullen overftappen tot het examen, hoe men de al-ou-

de Forme van Politie of Regeeringe in de Provinciën dtfes ^Staats

heeft verandert , en gebracht tot fodanigen gedaante , die noyt aldaar

bekent , en by de Gemeente altijd haatelijk is geweelt.

OndertuflTchen dat men fich fo , gelijk hier vooren met veele exem- t>t Arifto-

plen getoont is , tegens Sijn Hoogbeyt verfeekert, en de Getemper- cratie

d
*i

t

er

1

d

de Forme van de Regeeringe defer Provinciën verandert hadde in een een oiigar.

puyre Arijlocratie-, trachte nien defelve te brengen tot een Oligarchie, clue'

dat is, tot fuiken forme van Regeeringe,daar het Beftier van den gehee-

len Staat is in handen van een minder getal , 't welck gefchiede op defe

wijfe; Dat de Introdu&eurs van defe nieuwe Regeeringe in Holland

haar eerft fochten te verfeekeren van eenige Penjionariffen van item-

mende Steeden, dewelke als Mimjlri Perpetui in haare refpecüve Stee-

den metter tijd groote authoriteyt verworven by haare Regenten , die

maar 1.2. a 5. jaaren in de Regeeringe continueerden ; en dat , wan-
neer fich eenige difficulteyt in die deffeynen openbaarde , men fulx wift

met Officien , Beneficien , Beloften , Premien en anderfins fo te ver-

beeteren , dat men fijn oogmerk in die Steeden bereykte , en eyndelijk .

ceH
tien (temmende Steeden op fijn hand kreeg , waardoor men de andere Decemvira-

Steeden konde overftemmen, en met geprepareerde ftemmen refolutie
tus

»

obtinéeren by na op alle Poinclen, die menfelfs op 't Tapijt bracht.

Dit was een Decemviratus , dat is, een Regeeringe beftaandein gelijk eens

tien Principale Regenten, doch dewelke minder illufter en durabel was,
tc

als de voorgaande Regeeringe ; Even al eens gelijk Livms verhaalt

van de Decemvirattts tot Itytnen , dewelke gefprooten zijnde uyt de

H h z Ge-

Was.
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Getemperde Forme der Regeeringe (als van deffelfs Burgermeefters

,

die een Koninklijke Authoriteyt hadden , van de Senateuren , en van de

Overheeden des volks genaamt Tnbur.i l lebis) weleen aangenaam

begin hadde, maar door haare overdaat , verkeerde menage en eygen

voordeel in der haaft dusdanig verviel j dat men de voorgaande Regee-

ringe van de Burgermeefters wederom mofte introduceeren.

nie men in Sodanigen 1)ecemviratns of Oligarchie in Holland alleen was

v^'e/me" n*et fuf%ant » om ter Generaliteyt de gepremediteerde Delfeynen en p

dz focht in Refolutien vaft te (iellen , maar men mort de andere Provinciën mede ,

te voeien,
brengen tot defe Forme, dat eenige weynige aldaar mede alleen predo- 1

mineerden , en de nieuwe maximes waarnamen , ondertuifchen dat dei

andere Lceden w7aren gelijk als geëxauthorifeert , 't welkfomeenig-Jti

vuldige en gevaarlijke Faélien veroorfaakte in alle de andere Provinciën^

ontftonden en Steeden , allfer Fa&ien waren, door de geheele Chriften-wereld , inj< J-,

SmfSÏco. ^e dertiende Eeuwe, wanneer de Guelfen en Gbibellinen ' woelden! 1.

inltalienjDe Ooftenrijkjers en Beverfcbe, en daarna de Beyerfcbe&b

en Beemen in Duytfland ; de tweefpalt van die van Orleans en Bonr^k*

gondien in Vrankrijk; Van Lancaftet en fork^ onder den naam van!

de Roode en Witte Roos 'm Engeland ; Die van de Witte Caproenem

in Vlaanderen ; Van de Vet-kpopers en Schieringers in Vriefland*

Van de Heekers en TSronkhorfters in Gelderland ; En van de Hoek:

febe en fabeljaufche in Holland en het Sticht van Uytrecht : S

veel en noch meer Factien waren in eene tijd in defe Nederland©

daar niet alleen elke Provincie , maar ook elke Stad en Dorp verdeel

was in Faccien onder diverfe Namen, niet anders , dan ofeen vergiftige I

invloeyinge van oneenigheyt de gemoederen van de Regenten in defe
|

22. laadte jaaren onwederophöudentlijk aan 't hollen geholpen hadd

welke uytfinnige oneenigheden hoe Cy meer inwendig waren in het 1

chaam van de Republijke, hoe Cy ook ellendiger waren ; Want de bitfi

re genegentheden aan weder-zijden woelden niet alleen metverfchil-

lende twiften tegens malkanderen , maar berften ook uyt tot het fwaart

ende waapenen , 't welk men noch wift te verfoeten met den lierlelij-;

ken naam van Harmonie en Eendracht.

Men m?$- Raakendehet Tweede Middel , namentlijk de Souyerainiteyt der

só" verainl-
Regenten fo van Steeden als Provinciën , die wierde Co hoog verhee-j

teyt m Stee- ven en gearrogeert , datter verfcheyde , doch abulivelijk haar hooft

vimien.
r°' voorhooft reekenden Souverainen van den Lande, en aanmatigden

meer machts , als haar rechtmatig toequam , fpeelende eik in fijne Stad

en Provincie alfo den Meefter, en ageerende aldaar effsftivé den Stad-

houdei
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houder , wiens naam men voor den Volke execrabel hielt ; Niet tegen-

ftaande diverfe noch om haare virtuten of merken , noch om haare Ex-
tractie tot die Eminentie waren gefleegen, maar gelijk de Metelli

tot Romen op 't kliffen en tot het Burgermeefterfchap waren geraakt.

Defe verlekkerden fo feer op den foeten finaak van haare pretenfe Sou-

verainiteyt , dat , hoewel fy fagen , dat fulx was van gevaarlijke confe-

cjuentie , fy haar echter door 't werpen van Goude Appelen lieten ver-

rukken.

Dit was van fuiken fchaadelijken effect , dat de Provinciën en Stee- v\^J^
0m

den meer betrachten haar Particulier als 't Gemeen Voordeel , en fo stad focht

jalours wierden over malkanderens welvaart, dat elkom des anderen particulier

werftant te krenken , en alleen de welvaart aan fich te trekken , alle be- «k'tGemeen

denkelijke middelen in 't werk ftelde ; dat de Hollandfche Steeden de

o Dorpen in Noort-Holland fochten van alle Neeringen door een Staat-

fche Refolutie te priveeren , en haar felfs daar mede te vergrooten ; dat

de Steeden aan de Waal gelegen , om haar particulier profijt en nego-

tie, het geheele Land voor de invallen der Vyanden liever wilden open-
1

ftellen , door 't laten verloopen van den Neder- Rijn en TJJ'hI , als dat

' fy fouden gedoogen , dat in de Waal by Scbenkenfchans door 't leg-

gen van Kribben of Hoofden den ftroom uyt de Waal wat was gedi-

verteert , en den Neder-Rijn en TJfnl verdiept geworden ; dat Pro-

vinciën en Steden geraakten t'famen in de uyterfte en gevaarlijkftc con- t'ftmen i™

: tentien; ja dat de verfchillen van Steeden en Leeden ineenen defelve ond«i'«nge

Provincie tot feytelijkheyt en Oorlog uyt barften : Cum in tam laxa

& opulenta Republica inter paresfeveritas aut terror ejfe non poteraty

adfatis rtprimendum , Dat is : Om redenen , dat men infodamge vrye

en rijke Republijk. onder gelijk^machtige Regenten geen firafbcyt en

fchril^ hadde , om de opkomende verfchillen genoegfaam te verdrukken,
<jJe bygek»t

waarom men daar heenen fond Hollandfche Heeren , door dewelke wiciden

men die queftienals door ontfaggelijke Patronen appaifeerde , of ten
j and/che~

principalen flelde ter Dicifie van den Hoogen Raad in Holland,in allen Heéien,

fchijn , als ofmen in den Haag hadde willen oprechten een Hollands

Parlement , 't welk alle de andere Provinciën fouden fubject zijn. Ge-
lijk eens in Mey 16jo.n1 Groeningen was gedeputeert den Raad-

:

Penfionaris M\ Jan de Wit , om te affopieeren de verfchillen en difre-

renten , die gereefen waren tuffchen Stad en Landen , waarop feeker

niet ongelukkig Poëet aldus' alludeerde

:

Hh 5
Toen
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j Adam. 7o*« 't eerfte (

a
) Schepfel Gods door f

b) 't tweede wierd bedroegen^

t de Duyvd. £» door de ( c ) Srprfrt j toenftont 't verlies haarbeyd' voor oogen.

d Groenin- $o wierd de (
A ) Sf4<i <fo*r (

c
) 't Land > £rt ferji door 't tweede Lit

f omianden. Bedrogen , tot verlies vanbeyde , door De Wit.

Men ver- Om defe en diergelijke nieuwe Maximen te beter te grondveften, : I-

fcicynde het moft de Generalheyt mede aanftoot lijden , want men niet alleen fey-t -

£«eSo.™ de » maar °°k by opene gefchriften patrocineerde , dat de Generale
Mog, "L'mV, datfalutaire, en by de geheele Wereld geadmireerdeWerk vani h

weynig importantie en vrucht meer was , dat men daarvan , om reede-;

nen , mochte refiliëeren , gelijk de eene predomineerende Provincie de

andere met het aftreeden van de Vnie wel dorft dreygen,als fy in de Ge- \

neraliteyt de toeftemminge van de andere niet konde verwerven , daaikr s:

doch de eene fo liberen Advijs en Stem hadde , als de andere. Men ap-t , L:

probeerde het leggen van LaCottrt in fijn Hollands. Intereft , dati

'de Provincie van Holland alleen zijnde onder haare Regeeringe , veel

meer floreeren foude als nu-, dat fypuyrlijkop haar defenfie ftaande

gewiffelijk alle uytheerafche Macht te fchanden maken foude , maar dat

fy nu te veel Op-eeters hadde , als Gelderland , Over-Tjful , de Gt
ncraliteyts Fortificatien en Plaat/eo &c. en dat die opgepropt warei

van kaaien Adel en Land-vreeters , en te veel koften van onderhout

fch°

r

de""
Waarom men nootfaakelijk oordeelde , dat men dat Nootfaakelij ke

middelen, llluftre Collegie van haare Ho: Mog: als onnut annulleerde ; T<

welken eynde mende Refpective Provinciën voor dit Collegie ded

voorgaan 5 wiens Authoriteyt in kleynachtinge wierde gebracht , op e

wiens Placaaten en Beveelen weynig meer gepaft wierde , als of haani

Ho: Mog; maar Dienaars waren , en wiens Acten dikwijls wierden g
fufpendeert , als of fy onwettig waren. Al wat aan dit nieuwe Defley.

noch mancjueerde , bracht men eyndelijk ten vollen efïeel:e door ei

en door den nieuw bedacht Collegie, dat men de Secreeten Raad baptizeerden, 01

secreeten ^at men in 't felve verhandelde al het confiderabelfte , dat haare Ho-

Mo: concerneerde , met fuiken fecreteflë, dat niemand uyt het CoJlegi

van haare Ho: Mo: konde weeten de conftitutie van de generale Staats,

affaires , en fo fy daar toe begeerig waren > wierd haar fulx geweygert

om redenen , dat 't felve op den Eed verboden was te openbaaren. Hie

door raakten het Collegie van haare Ho: Mo: buyten alle employ, e:'

wierde de Staats-faaken alle in den Secreten Raad gebracht , daar he

Generaal Maniëment gedefereert wierde aan fodanige Heeren,die me
fiilx volkomen vertrouwde, fo dat eenige der felver het abfoluyt Bewir.

va
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van de Zee-faken, eenige van de Land-Militie , eenige van de Buy-
ten-Iandfche Correfpondentien , eenige van de Engelfche en andere

van de Franfche faaken hadden.

Eenige Provinciën, als die van Zeeland , Vriejland, Over-Tfful M jsfw om-

en naderhand ook die van Groeningen raakten op dien voet fc> verre , trenI: <*c

dat fy uyt krachte vanhaare Souverainiteyt difponeerden over 't Stuk

vandeMunte, daar van fy byhet 12. Articul van de Vnie, enby
! het 27. Articul van 't Placaat van haareHo. Mog.in dato den 4.

I jiugufii 15 86. afftant hadden gedaan; Want fy aan haare refpective

Munt-meefters Octroyen verleenden , om Payementen en Provincia- en Genera-

II Ie Penningen te flaan onder den voet , diebyde Generaliteyt beraamt jj"^!""

was

,

- en dat uyü oorfake van de fteygeringe vanden Prijs van 'tfilver, flagen fon-

i op dat alfo de Munt-meefters by het verminderen van het Gewicht en
dcr pl,lcn'

Alloy , ofvan een van beyden haar voordeel mochten vinden , 't welk

1 : oorfaak was , dat de Heeren Staaten van Holland haaren beyden Munt-
i . meefteren fo tot Dordrecht als tot Hoorn te göet quamen in het Sley-

1 ; fchat , e>üiaar authorifeerden , om Generaliteyts Penningen, als Schel-

I lingen , Dubbelde en Enkelde Stuyvers naar den ouden voet te flaan,

1 doch fonder Pijlen , alleen met den Hollandfchen Leeu , in gevolge

1 van welke authorifatiedaarookveeleinden jaare 1672. gemunt zijn,

: die daarom ook noch tot een eeuwige gedachtenifle by de Lief-hebbers

: van Rariteyten fullen opgelegt ende bewaart werden.

Infumma , men maakte in de Vereenigde Nederlandfche Republijk.
.

De Vere c-

: foveelebyfondereRepublijken en Vrye Staaten, alfler Provinciën en biffwteTd"

: Steeden in waren , ja verfcheyde hooge Collegien verhieffen haar tot in vede Re

1 independentie , waar door een feparatie en affcheydinge onder de Pro- verdeelt!

1

vincien en Steeden te wegen gebracht wierd •,. So dat men van defen

Staat te gemoet fag het Pericul , dat fuflinus in 't begin van fijn 8.

'Boek, verhaalt de Griekfche Steeden overgekomen te zijn: (jr<eci&

chitates , dum imperarefingul'& capiünt, imperium omnes perdiderunt :

quippe in mutuum exitiumfme modo ruentes , omnibus perire , quodfin-

guh amitterent , non nifi opprejfst fenferunt. Dat is : Als de Griekfche

1 Steeden elx apart wilden regeeren , hebben fy alle haar Heerfchappye pfmen niet

verhoren : Want ondertuffchen datjy voor 's hands in haar onderling eenigde Ne-

Verderfvervielen t wierdenfy ha&Lfil^emeen Verlies niet eergewaar, d

^
r 1

1

1

]

dci\
als wanneerfy alle onderdrukt waren. chie heeft

Of men nu niet van fins is geweeft , de Oligarchie te transfor- ^^
n tr

r

anS *

meeren in een Monarchie , daarin houde ik mijn oordeel op, God in een Mo-

weet het , en veele geloven het , om dat Holland > fo fv feyden , als
narchic-

de
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de Machtigfte en Rijkfte Provincie alle d'andere metter tijd foude heb-

ben gebracht onder haarontfag, daar over die ookjalours en bekom-

mert waren; Omdat Holland focht de Militie Twiiïciaal tema-

ken , om daar door de andere Provinciën , die haar Quota en haare

Achterinnen niet precijs betaalden , reëlijk te executeercn , en te fet-

ten buyten de Vme ; Gelijk men eens hier van een begin maakte met

Gelderland , dat feekerlijk buyten de Vr.ie foude geraakt zijn ,
ten

zy fulx ware belet geworden door de Oppofitie van d'andere Provin-

ciën, dewelke vreefden , dat fulx foude rontgaan, en haar beurt me-

de werden, fodat Holland alleen over d'andere fes Provinciën foude

domineeren, gelijk deSonne over de 6. andere Planeten, die van

haar alleen haar glans en luyfter ontfangen > waarom niets by degefa-

mentlijke Provinciën ofde meerderheyt van dien konde gerefolveert

werden, of'tmoft eerft indien Achter-raad van Holland , datisby

de Hoofden van de Oligarchie geconcipieert en gefmeet zijn ; Om
dat de Regeeringe alleen by Maagfchap fo wierde bedient , dat men

alle jaaren te vooren wilt , wien het volgende jaar foude regeeren

;

dat men by na niemand anders deputeerde in de Gencralitejts en

Provinciale Vergaderingen , als Vrienden en Bloetverwanten , waar

door fekere Geflagten eenige Steeden als Prinflijk en Een-hook

dige begonden te regeeren , en de Provinciale Regeeringe niet was*

als in handen van Neeven en Swaagers , die alles dirigeerden toi

voordeel van dé haare , welkers Hoofden fy gingen fterk en aanfienlijl

maken door het opdraagen van de furaMajeftaris , van het Arbi

iriam van Oorlog en Vreede , van Commiflien tot de hoogfte faaken

en van het Gebied over 's Lands-Macht te Water en te Lande
\ j

fommige overdenkende, hoe die Familien , die in 22. jaaren war

gefteygert tot fuiken hoogen Gefach , in 22. volgende jaaren na pn

portie fouden verheeven zijn geworden , twijffelen niet , of die Fami-

lien fouden haar oogmerk feekerlijk bereykt hebben , te meer, gelijk fy

vorder feyden , om dat fy 's Lands Regalien misbruyktcn ; Dat fy toli

haar eygen glorie Goudeen Silvere Medailies lieten flaanvan haart

actiën , en bedrijven met de(t fuperbe Infcriptie , Affertis Lcntbus^

Emendatis Sacris. Adjutis , 'Defenfis & Conciliatis Regibus. Vnidica-',

ra Marium Libertate. Pace Egregia virtttte Armoramparta. R.ejlabi-

lita Orbis Suropei quiete. R. P.
rÈ. C, C. Siende het 1. op het Eeu-

wig Edict, het 2. op 't Publijk Gebet, het 3. op den Oorlog ir

Denemarken, het 4. op den Oorlog tegens. JEngeland in den jaar*

16^65. het 5. op de Vreede van Breda , en het 6. op de Triple Alli

antic
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antie ; Dat men tot Dordrecht op 't Stadhuys ophieng een fchilderie,

van de Expeditie op Chattxm , waarin den Ruart van Patten als over

den Engelfchen Koning triumpheerde ; Dat men met een Koninklijke

Êquipagie met een Rok van Staat , als cok met een Lijfgarde van 1 2

.

Helbardiers den Rttart van Tutten op de Vloot verheerlijkte , om de

Souverainiteyt van den Lande aldaar te reprefenteeren , 't welk te voo-

ren noyt meer gehoort was •, Dat men de Religie politijk regeerde,

en wetten voorfchreef; Dat men de faftitie adminiftreerde veel tot

fijn voordeel ; Dat men tegens de oude Privilegiën der Eedelen in de

Ridderfchap ymand focht te introduceeren , die noyt Edel was geweefh
Dat men beforgde , dat de Militaire Officiers en CommiiTariifen in de

Legers waren tot fijne difpofitie , dat men de Patenten hielt aan fich

kik , ofdat men die liet ter directie van fodaanige Heeren , -die van de

rechte Vrienden waren , waar door men meefter van de wapenen bleef}

die gebruykende en niet gebruykende na fijn welgevallen ; Dat men
forg droeg, dat geene Propoiitien , volgens gebruyk , wierden gere-

giftreert , als fy niet tot Condufie wierden gebracht , want die moftcn

al op dsn Eed fecreet blijven , gelijk de Propofitie wegens Tttreme.

Somenyetsvan fijn Intereft wilde inbrengen, 't welk men vreefde,

dat by de volle Vergaderinge nietfoude werden geconlenteert , dat

men fulx in gaf of voor ofna de Vergaderinge, als maar eenige Con-
lorten prefent waren , gelijk blijkt aan het voornoemde Privilegie op
het Boek van La Qourt ; En met veel meer diergelijke actiën , die al-

le na Supereminentie en Souverainiteyt fmaakten , wierden de Regen-
ten befchuldigt van veele, dewelke pretendeerden, des Staats gehey-

men al wel gefondert te hebben. •

Om de Gemeente mede te bevreedigen , en haar te brengen tot De Naier-

blinde gehoorfaamheyt , flatteerde men die met den lieven naam van landfcheöe-
o j m cc 11cc

Vryheyt , waar van fy abondanter Vruchten foude genieten , als oyt wierd geflat-

voorheenen , hoewel ik niet weet , in wat faake de Gemeente f
5
eri mec

• j . . ..... r ... <Jcn naam
minder Vryheytm alle voonge tijden heeft genooten , als in de 22. vanviyheyt,

laatftc jaaren ; Maar ter contrarie is een nootfaakelijke confecjiientie,

dat de Vryheyt der (gemeente bydcfe laatfteRegeeringevccrfo ver-

re moet gedeclineert zijn , als de Macht van de Overigheyt is verhoe-

ven
; Heeft men de Regenten in de Steeden gegeven het hoogde Or.t-

lag
, ja felfs de Souverainiteyt , men heeft daar door de Gemeer.te hare

Vryheyt vermindert, zijn Ie de Souverainiteyt der Regenten en Vry-
heyt der (gemeente contrarie en incompatibel , die t'famen niet konnen
befiaan, want by het opgaan van een van beyden , kan de andere niet

I i ais
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en sijn als ondergaan ; Evenwel om dit te beter te doen reiiifeeren , focht men

wïerd Ky de de ingebobrene Liefde en Genegentheyt omtrent Sijn Hoogbeyt uyt de
Gemeente Herten der Gemeente fo feer uyt te krabben , dat daar niets van mocht
V^ lil .12* P"*«

maakt."
' overblijven ; men lafterde alle tijd fijn doen en wandel , noyt konde hy

t van pas maken , want 't geene hy dede , wift men altijd voor 't volk

renergftenteduyden, 't welk ook byfomm'gcvan fuiken fchaadelij-

ken effect was, dattervande Gemeentewaren, die niet fchroomden

in een vol gefelfchap- ront uyt te feggen , dat fy wenften , dat Sijn

Hoogbeyt in Hutspot gekapt was , en dat alle Prins-gefinde daar van

aaten , dat fy barften ; andere wenften Beuls te mogen zijn , om Sijn

Hoogheyt met wreede tormenten te mogen doden , en duyfent dier-

gelijke gruwelen meer, die alle machtig waren , om Gods Wraak en

Vloek wegens fuik onnofel vergooten Eedelen-Bloet , te haaien over

ons Land , over ons en onfe Kinderen.

Onaangefien alle defe particuliere grieven, daar mede de Gemeente i

de Politijke Regenten befchuldigden , kan ymand , die-niet moetwil-

lens wil blind zijn , uyt het vooren gepofeerde lichtelijk fien , hoe on-

vermijdelijk den Staat der Vereenigde Nederlanden konde ontgaan de

uyterfte Periculen van haare Ruïne en Ondergank.
VindeMiü- Van de Nootwendigheyt der Militie; dat die tweederhande is, te

Lande en te Water; dat die beftaat in Volk^t Fortrcjfen , Scheepen

en Magazijnen^ van de Militaire Difcipline , en hoe die in de Ver-

ee:iigde Nederlanden is gccultiveert onder hethoogwijs beftier van de

PrincenvanOrange , is gefprooken in het EerfteDeel, p.ig. 20. en

21. Nu ftait ons hier aan te wijfen , hoe de Militie in de Vereenigde

Nederlanden is onderhouden of vervallen , zedert den felven Staat fon-

der Stadhouder is gere^eert.

verval van Om dat by ordre te traóteeren,fo laat ons eerft examineeren het ver-

Land* "in de
Xd̂ van ^e Militie te Lande , beftaande in Vol\^ , Fortrejfen en Afaga-

Vereenigde zijnen. Het Vo\ zijn of Officiers of Soldaten. De Officiers z'jn

WederUn- Qf Opper -Hoofden , of Subalterne en Mindere
r
Beoelhebbers t

Opper -Hoofden zijn n'et alleen nuttelijk maar ook fo nootfakelijk voo

een Heyrleger , datfonder defelvecen Armee fouie zijn een lichaam

fonderziel, eneenSch'p fonderroer, waarom Tacitus feyt , dat di

Victorie meer aan de O verften als aa~> de gefamentli jke foldaten hangt.

n -.0 fake - O.ider die Opper-Hoofden moet een alleen prevaleeren , en het hoog-

een mHiitair fteGebiet voeren, want altijd feer fch adelijk is gevonden gelijk on;

o>pcr- Thticïdid'is leert, wanneer het Mditair Gouvernement is geweeftb)

meei als een, ofwanneer hetonfecker ófgeen is geweeft. Waar uyi

hei
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liet Spreek-woord by Salujtius is ontfprcoten : Malti Imperantes

perdidere fa-nam. /

In defe Nederlanden , om dat de Politijke Regenten wilden alles in i„«e vêieei,

alles zijn, trokken fy het ~Capiteyn-fchap Cjenera«l aan haar fclven,en Nederland
_

onderhielden een Muitte fonder een aanfienlijk Hooft , waar door litie vaneen

dcfelve was , als een krachteloos en dood lichaam , en wierden , na ons ££££* .

Aitztma verhaalt, in den jaare 1651. wanneer den laatften Stad- veert.

houder was overleden , by de Groote Vergaderinge ingevoert en ge?r-

refteert defe Navolgende ruïncufe en fchaadelijke veranderingen in de

Militaire Ordre.

1. Sowierdde Macht in 'toeven van de Taterten , vanden Ca- >t geven vsn

piteyn Cjeneraal , en alfo van een Aanfienlijk, Hooft gediverteert en ?
ar2*en &*'

overgebracht tot een nombreufe Vergaderinge, ais die is vanhaare een kom-
HoogMog. met advijs van den Raad van Staaten ; Dit ftrijd regel- tjj"^ ^,

er"

fecht tegens alle goede Ordre fo van Tolitie als Militie , volgens
°

dewelke , fo ons Lipfius aanwij ft , vereyft word , dat het hoogfte

Militair Gebiet zy by een alleen , ut imperii militant (ummafit penes

unum. Hier doorwierd het executeeren van des Staats Refolutien in

faaken van Oorlog fo lang getardeert , dat men met recht daar van wel
mochte feggen , 't gene wel eertijds Tlutarchus feyde van de Sam-
uiten : Confilia vefira longafunt> ejfeclus lenti &f<zptjfime nulli. Dat is :

Uwe Raadflagen duyren lang , haare uytwerkingen zijn langfaam , en

dikwijls nul en van geender waarde.

2. Van geen minder train en disordre was 't , datgeene Compa- Van't leggen

gnien in een ftemmende Provincie mochten geleyt werden , noch daar 2"
c
^°™pa "

door marcheeren , als met preallabel advijs , mitsgaders met ^Patent ftemmende

of Attaché van die feive Provincie of haar Geauthorifeerdens.
steeden.

3

.

So moften de Patenten van de Compagnien , Gamifoen houden- Patenten

de in Plaatfen, die ftem in Staaten hadden , gelaten worden met Oope- Name°n.
PCne

n* Namen , om by de reipe&ïvc Overheeden ofMagiftraten , na gunft

en optie ( eq niet , fo men gelooven moet , naar den meeften dienft

van den Lande ) gefifppleert te werden met fodanige , diefe liefft cjuijt

waren ; Waar door dikwijls gebeurde , dat fodanige Patenten geen

eflècl: forteerden , om dat de Magiftraaten voorgaven , haare befettin-

ge, fo als die was, te moeten behouden, Nota, tot uytvoeringe van

haare Politijke beveelen , oftot afwijfmge van een gewaanden Vyand.
AI het welke aanliep tegens de Secretejfe en Tromptitude , twee fo'

nootfaakelijke Requifitien , die fo wel hier , als in meeft alle andere

voorvallen van den Oorlog , vereyft worden. Jguia ratio ejus non aliter

I i 2 hem
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bene conti'. t jjjuamft utii rcddatur , daarin een Veel-Hoofdige Re-
secringe is een enorme Traashevt.

Moft de Mi- 4. Men hadde ingevoert vierdei hande Formulieren van Eede by de

vierd^han.
Militie te doen refpettivè ; ï. aan de Gemeene 'Bont-ger.ooten ;

«ie Eed. 2. aan de Provinciën haare Betaals-Heeren ; 3. aan de Provinciën,

daarfy[oude werden ge'émploycert ; 4. aan de Magifraaten van de

Steeden, en de Officieren van andere plaat[en ten platten Lande , ^^rj

dejelvefoude in Garnifoengeleyt werden. Ook was goet gevonden , dat

gecne Commandeurs ofte Majoors in de voorfz. Steeden fich fouden

hebben aan te matigen het bewaaren van de Sleutelen , openen cnJltt}--\

ten van de Toorten , of het uytgeven van het Woord. Hier van 4 gelijH

ook van defen laaiden Eed heeft ons de Ervaarentheyt in defen Oorlog

geleert , hoe pericieüx en nadeelig defelve is geweeft , voor het behoud

Van fo veele Confiderable Steeden in Gelderland en Over-Tjful , daal

eenige Commandanten haar van defen Eed, als vaneen plaufibel er'

gewenft pretext wiften te bedienen.

rebatteno- 5. Vielender Debatten in dat felve 'Fatale jaar 1651. op die Ver

va» Licemie gaderinge , aan wien foude ftaan het geven van Licentie en Verlofaai

en verioo. de Militairen, diefulx vooreen tijd mochten komen te verfoeken e
Aan de Staaten Generaal ; Aan den %aad van Staaten • Of aan d

'Betaalt- Heeren ? De een en de ander maatigde fich de(c Authoritey tw

toe, waar door dikwijls naderhand gebeurde , als een Gouverneur ofti

Commandeur van een Frontier-plaats , die fijne opficht en forge aanbc

volen was , aan d'een of d'ander van fijne fubalterne Officiers , or

goede reedenen , verlof weygerde , datfodanig Officier, fonderve

dere inftantie te doen , tot groote kleynachtinge en vilipendentie va

fijn refpectiven Gouverneur of Commandeur , door middel van e
"" Vriend in een van die Collegien , wT

ift uyt te werken en te wegen
brengen het geweygerde Verlof, waar uyt voortquam het verval va

Rcfpcct en Ontfag van een Minder Officier tot fijn Meerder.

Den officie- Hier by verhaalt Aitz,ema noch , dat de Heeren Stapten van Ho

den
V
haar°ïn

^tfl^ naarc Gecommitteerde Raadcn , by exprefle Refolutie hebb
vreemden geinhibeeit cenige betaalinge te doen aan Officiers , die haar buyt

J
s Lands en in uytheemfen Dienft begeven hadden, of noch infuturu,

fulx fouden komen te doen , daar nochtans ten dienfte van den Lam
fèer nodig was geweeft , dat men de Jonge Officieren tot fulx te doé
hadde geobligeert en gcencourageert,om in tijd van Vrede in de£e Lai

den, d'occafie waar te nemen,om haar in andere landen,daar oorlog wa
te beetnamen tot meerder dienft van den Staat. So heeft den Heer T>i

D'efjft te e

vettüëctea.
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man van Wijnbergen, laatfteGouverneur tot '2\ees , met groote moey-

ten nauvvlijx konnen verkrijgen , licentie , om als Valontairi hoewel hy

al Capiteyn was , hem te mogen oeftenen en bcquamen in de Franfche

Legers, die voor Valencine leyden, als dat van Don foan ontfet wierd.

Hier by quam noch , dat men peen oude en geëxperimenteerde D " n oudC11

..... . • ' >,, ,
o ..... . &T. r

..
,

Militairen
Militairen wilde gehoor geven , maar de Militie na lijn eygen wijsheyt gafinen geen

alleen regeeren. En in plaats, dat men de oude en ervaarene Officie- c

^
h° oi:

-.,

~

ren behoorde na merite te refpecteeren , en te avanceeren tot aanfien- nementen

Iijke Gouvernementen en Commandcmenten , die van de Trhceu f^^n"
1

van Orange bleeven als gereferveert voor Colonels en andere confide- fondetcaga-

rable Chefs, fo wierden dtfehc van de Staaten Generaal (aan den
CIte}r'

welken by de voorn. Vergaaringe het vergeven van de Gouvernemen-

ten en Commandementen buyten de (temmende Provinciën was ge-

ir confereert ) gegeven niet aan de meeft mcriteerende , maar aan de

w grootfte Favoriten en naaite Vrienden , fonder aanfien van hoog oflaag

Charafter , ofvan Capacitcyt. In plaats , datmen de oude enervaa- De Oude Mi-

ij rene Officiers behoorde te continueeren -

y dat men niemand tot die Di- j^L^S* ,

x, gniteyt behoorde te avanceeren , als alleen den geenen , die door fijne

1: virtutenfulx loffelijk haddegemeriteert ; en dat men habile perfonen

ia daar toe behoorde aan te queeken , fo caffeerde men veele vaillante en

ra getrouwe Officiers , die met haar fweet en bloet de Vryheyt en Religie

k, van defe Landen hadden helpen grondveften , men dankte veele af

>?• door de Reductie en Onderileekinge van Regimenten en Compa-
1 gnien , dewelke daar door genootfaakt wierden , fo fy felfs niet van ver-

;: mogen waren , of met wijf en kinderen te gaan bedelen , of elders

r Dienft te foeken , voornamentlijk , daar men ten Oorlog prepareerde

M tegens defe Nederlanden , op dat fy daar occafie mochten vinden van

\$ Revenge,om haar fweet en Moet wederom te haaien. Defe haare plaat- De vacante

i\ fen, ofdie anderfins vacant .wierden,vergafmen aan Neevcn, die eerit Siïrïen ge-

van de School of Academie quamen , en aan fulke Favoriten en Die- vu it met

'.; naars, dienoyt piek gedragen , noyt dood mangefien hadden; men
Ullkeir2e

'1

t promoveerde defelve tot Capiteynen, ja tot Gouverneurs en Comman-
01 deurs van Steeden en Forten,tegens alle oude Ordres en goede Capitu-

latien,die men als een geheyligde en falutaire Wet pleeg t'obferveeren-,

1 Alle Vaandels en Lieutenants-plaatfen wierden,, gelijk'ons Aitz.e- vaandels en

jtft ma mede aanwijft in fijn Sevende Boek , in Holland opTourenver- L<eutenants-

1
geven by de Gecommitteerde Raden , en vervolgens aan Nichtjes en wierden by

Neefjes , d% een Oorfaak en Begin was van een quaden voortgang, To«cn ver-

want om dat men defe niet wilde verongelijken
(
gelijk men het ge-

I i 3 woon
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woon was te noemen ) om by 't afiicrven van haare Capiteyns en van

hooger Officiers, haar als by Trappen voort te kruyen ; i
fond het noot-J

faakelijk fo gefchaapen , dat by verloop van weynig jaaien de Militaire

Charges vervielen van oude en bequame, in handen van jonge en on -

geëxperimenteerde. Want men , van die tijd at , niet gewoon was te

defereeren aan de Recommendatien van Colonels , ofAtteftatien van

• Gouverneurs , maar men feyde , dat men het yfer ir.ofl fmeeden , als

't heet was ; èn dat het natuyrlijk was Ingeboorene voor Uytheemfche*

en fijne Vrienden voor andere te helpen. Ging het fo in Holland , in

andere Provinciën ging het niet beter , daar men niet fchroomde , mei

Hinder n
Militaire Charges te beneficeeren Kinderen, die noch geen Degerj

wierden ge- konden aangefpen , ofnoch in de wiege lagen , infondcrhey t in die Pro

7c officien*
vinden, daar men alle Officien verkoopt aan de Meeft-bisdende , nie

verkoft, tegenftaande verfcheyde Wetten fulxinhibeerende. Uyt defe ongere

geltheeden gebeurden 't , dat fbmmige haaren Dienft verlieten , alilè.j

vaniafhaiti- Oorlog opquam , denkende beter te zijn Bloo Jan, als
fDoo fan

&e- Dat naderhand , wanneer de Franfche begonden te ageeren , ïèke.

Vaandrig ,' by een loofen Allarm , aan fijnen knecht wilde overgevei]

fijn Vaandel , om 't na de Allarm-plaats te brengen , en aldaar te be
(

waaren , en als de knecht , wiens officie 't niet en was , fulx weygerde

moft hy fijn Heer derwaarts geleyden , alfo hy by donker niet alleen d

Straat dorfle paffeeren. Een diergelijke op de Wal van Rijnberk.fa

de, als dat van den Franfchen Koning belegert was, befchuldigd

fijn Papa met traanende oogen > dat die hem in fuiken dangereufe

Employ hadde ingewikkelt.

Maioors en Als aan den Staaten Gjweraal geconfereert wierd het vergeven va:

piaaTferfge- de Gouvernementen en Commandementen , gelijk hier vooren gefeg

geven alleen is , toen wierd aan den 7(aad van Staaten , volgens verdeelinge daa

ren.
* " over met onderling concert gemaakt , opgedragen het begeven van d

Afajoors* en Commis -plaat[en van de Garnifoencn , forteerende

der de (jeneraliteyt , welke officien fodanig wierden gereferveert

leen voor Dienaaren van defelve Heeren , datter in geen 8. Frontiei

plaatfen zijn geweeft Majoors of Commifen , die den Livcrey-mar

tel niet hadden om gehad,
schaarsheyt VijfofSes Ordinaire Ingenieurs alleen wierden van den Raad va

•Jngenieius. Staaten onderhouden met een Tractement van 300. guldens; Ma;

geen van de Extraordinaire trokken Gagie, als alleen vier gulder

daags , wanneer fy in Commiflïe waren , 't welk fo feilen voorvie

dat fy haar daar van geenfins konden onderhouden , waar door fy g*

nooJ
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uootfaakt wierden haare koft te (beken in Dienft van andere Potenta-

ten , 't welk fuiken fchaarshcyt van Ingenieurs caufeerde , dat men lich

by de{e, Oorlogs-tijd moft behelpen met fodanige op te Toeken , die

haar venteerden daar van maar eenige kenniffe te hebben;Defe in dienft

van den Staat aangenomen zijnde , ordonneerden, na haare (lechte ken-

nifle , "Werken , die na exceftive koften wederom moften gedemolieert

werden, eerfy goet gemaakt konden werden , daarvan Haaltjes zijn
'

{

WeeJj> , Hinderdant en Vyter-Meerfe-Sluys.

Veele afgedankte Sergeanten , die 30. 40. en meer jaaren het
s ere ,eimea

Land hadden gedient , en haar leven meenigmaal badden geprefenteert doorde caP

indepericuleuftebrcflènvanden Hollandfchcn Tuyn , moften met de braeht
8
töt

Hellebarden op de fchouder gaan bedelen , en als fyhaar btklaagden den Bcdci-

Dver de caffatie , en voorwenden haaren Iangduyrigen dienft en veele

loonden voor 't Vaderland gekreegen , moften fy fuik verwijt noch
looreh , als dat fy ondankbaar waren aan de Staaten , die haar den bek
b lang hadden opgehouden.

Het Volk fo te voet als te paard wierd fodanig gecafTeert en ver- vcimindc-

nindert, dat men alle de Fortreuen niet na behooren konde befetten, '"jgedciMi-

recl min , dat men in tijd van noot een Leger konde te velde brengen,

"onder nieuwe en langduyrige Wervinge , waartoe niet weynig hielp, Caflkiedcr

lat men in den Oorlog tegens de Engelfche vandenjaare 166 5. al- JS^lc

M
en

e Engel.fche Troupen , en na den inval der Franfchein Vlaanderen^ en iitie -

Ie nauwe Alliantie van de Staaten Cjeneraal met Engeland in 't jaar

"662. alle Franfche Troupen afdankte , fonder der felver plaatfen we-
ierom te fippleeren met nieuwe en fo goede foldaten, alsdegecaf-

berde waren. De Compagnien , die men continueerde , en uyt 's Lands De compa-

I

;:a{fen betaalde , waren dikwijls niet half compleet , wegens de menig- fk^com-"
uldige morte-payen, die by de monfteringe wierden over het hooft Pleet -

;efien, om de Officiers fijne Vrienden en Neven dat vetjen niet te ont-

rekken , daar toe fo hadde yder Compagnie fijnen Solliciteur of Misbruyk

'chrijver, die traóhment trok van 6. 7. a 8. Soldaten. Deefte- der SoUici"

nVe Soldaten beftonden veel in jongens, die het Mufquet nauwlijx

:onden hanteeren, en fodanige luyden, die in de Plaatfen van haar Gar-
•ifoen inwoonders waren , en om haar handwerks willen , haare toch-

enen wachten befteeden. Veele waren Soldaten, die niet meer als

'iljetten hadden , en feryies trokken tot 4. 3. en 2. ftuyvers ter

v'eek. Veele wierden voor Soldaten aangegeven, die voor 20. a 30.
uren waren overleden. Dtvolk wierd fo weynig geexerceert, dat

eele het commando niet willen te pareeren.

D«
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verwüft- De Burgers en Land-lttyden , die voorheen , geduyrende den

-jj

h
eren

CiBur" Oorlog tegens Spanjen , het ituk van de Militie reedelijk wel verflon- 1

den , en onverzaagt den Vyand dikwijls hebben tegengegaan 5 daar van g

de Hiftorien genoeg getuygen > waren door de langduyrige Vreede van

aart fo verandert , en den Oorlog fo ontwent , dat fy haar meer op denj

Koophandel, Schecps-vaart , Mechanijke kunften enLand-bou, alsl

op den Land-Oorlog verftonden. Dit veroorfaakte , dat men hetge-

heele Avontuyr van de laatile Oorlogen, aan Uyt-heemfche en gehuyr-

de Militie beveelen moic. Door defe Vreede en Fleur is de Moet
Courage van defe Natie fo Teer vermindert, datdeBorgers veel min-

der gewicht toebrachten tot defenfie van haare Steeden , als fy voor de-

fen hebben getoont in de vermaarde belegeringen van Lejden , Alk:

maar., Haarlem ,0'c. daar fy den Spanjaarden het herte in de fchoe-

nen deden finken , en der felver Fortuyn een keer nemen.

verval dei Van de . Militaire Difcipline , die te vooren van elk een wierde gel

Militaire Iatideert en nagevolgt , mocht men met ficero wel feggen : 'Nee for\
Diiciphne. , ,

to
. 9 ,.

v
r

°& v- J

mam Jaltcm ejns & extema tanquam Uneamenta jervamus , en me
Tacitus : Omnia indifpofita , temulenta , pervigilis ac T>accbanahbus\

qxam Difciplina dr Ca/Iris propiora. Tot het totaal verval vandëfl

Difcipline contribueerde nietweynig, dat men zedert het maken va

de Vreede met Spanjen , by een geduyrige Vreede te Lande , wa;

door het Oorlogs fvvaart verroeften , en by continueelen aanwas va

rijkdom en delicien,die dit Land als overftroomden, is yerwijft.'So lan

als \Rfmen hadde een buyten Vyand, heeft het fijn Rijk vergroo

van komen, maar fo ras als het farthago , dat een wetfteen was van fijne Waap
nen, hadde verdelgt , en daar door buyten vrees van Oorlog was
raakt , begon het geluk van die Stad te Iuxurieeren , en alle goede

ciplinete verachteeren , men keerde de Wapenen om in fijne cvgei

ingewanden , en befprengde fijn gebiet met eygen burger-bloet , wa
door Itymen de Koninginne van de Wereld wierd overwonnen , d

te voren alle fijne Vyanden hadde overwonnen. Met de dood van

vanAthenen pammondas , Krijgs-Overfte van de Republiji^ van Tbeben , vervi

mede de Militaire difcipline van de Athentenfers , die door Ep
minondas altijd in actie en vrees waren onderhouden , maar naderhai

de oorlogs gedachten fo verfetten , dat fy meer werks maakten v
Feeften , Schonw-fpeelen en Comedien , als van hare Oorlogs-Vloc,

en Armee te Lande , waar door occafie gegeven wierd aan 7>bilipp'>

vai Macecbnien , dat hy de voet fette op den Nek van geheel Cjn-

on'V'cde?
11 hn ^an^ cn ^/^- Alexander de Cjroote foude den Terfen en Meat

on .e en, j»
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haute Monarchie niet hebben ontweldigt , en op den Zjrieken ge-

bracht , 'ten zy die door haaien overvloei;enden rijkdom en overdaad fo

verra waren ontaart en verballen, dat fy meer mét haafe ondeugden,

als met den Vyand ftreeden. 33c Meden foudendcn Ajfjrien haa-

re Monarchie-, die fy al ijoo. jaaren bewaart hadden, niet ontno-

men hebben , 'ten zy derfelver laatfte Koning Sardamip.üns meer
als verwijft ware geweeft. Cjrus wift fich hier van fo mecflerlijk te

bedienen , als de Lydiers tegens hem rebelleerden , ondertuflchen
Lydiers*

dc

dat hy elders met fijn Heyr-leger befig was , dat hy haar ontnam alle

wapenen en paarden , en in plaats van die liet oprechten Herbergen,

Schou-fpeelen , Hoer-huyfen en alderhande Jonk-fpel , waar door hy
dit Volk fodaanig fijne oude deugden en krachten uvttrok , dat het door \

Iedig-gang en welluften wierd overwonnen , daar het voor die tijd noyt

door de Wapenen was overwonnen.

Om dat de Vereenigde Nederlanden den Magtigflen Koning van dc sectuirèyt

Chriften-wereld hadden gebracht tot de refolutie , om deCelve Provin- jn sbrgioor-

cien vry en independent te verklaaren , en een Vreede te maken ge- vereenigde

noegfaam na haar contentement ; Om dat men den Nederlandfchen N,:clalariJ -

Tuyn hadde omheynt en ^epalliffadeert met confiderable Fortrefièn

;

Om dat men door den florifanten Koophandel feer toenam in rijkdom;

Om dat men Spa»jen niet meer vreefde , dewijl 't de Macht en humeu-
ren der Nederlanders kende ; En om dat men nauw verbonden was
met Engeland en Sweden , door twee byfondere Alliantien, en daar en

boven noch door de algemeene Triple „Alliantie , fo wierd men fo fe-

cuyr , en maakte fich (elfs die inbeeldinge , dat fich niemand foude dur-

ven verftouten, om defen Staat te Lande te attaqueeren , en dat Vrank-
rijk de courage en macht fo te Water als te Lande noyt foude hebben,

om tegens fo machtige Bond-genoten offenfiefte ageeren ; Sonder dat

men het '/eggen van ^Paterculm eens betrachte , 't welk men nader-

hand met fchaade en fchande heeft waar bevonden : Nemo celerins op-

pnmitur 3 quam qtii nihil timet , &frequentifftmnm initium calamita

•

tis e(i fecttritas. Dat is : Niemand word eer overrompelt , dan die met

envreeji, en de Gentjlheyt is eenfeer aeivoonlijk beginvan Ellendig-

heyt. En men dacht, ingevalle het al tot een Oorlog quam, dat men
gelds genoeg hadde , om Volk te werven , om de vervallene Fortrefien

weder op te maken , en om de ontbloote Magazijnen met alle nootfaa-

kelijkheden te ftorfeeren ; Dat men dan op een conjunclie met den

Keyfercn Spanjenvaft mochte gaan; Dat noch Spanjen door fijne

Nederlanden, nochcenig Duytfche Vorft door fijn Diltrict .(tegens

K k den
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den wille des Keyfers , en tegens het algcmeene Intereft van 't Keyfer-

rijk ) eenogen door-tocht aan de Franfche na defe Landen fouden per-

mitteeren , (onder dewelke fy op deie Frontieren niet konden kooien.

Menkonde fich niet inbeelden , dat Engeland met frankrijk, ovyt

joude t'famen fpannen , om defen Staat te ruïneeren , en dat de Trlple

Alliantie 'in Sweden van fo geringen operatie foude zijn, noch dat

an.lerePrincen en Staaten van Europa fouden gedoogen , dat de Macht

van Vrankrijk met fuik een Conquéft , als dat van defen Staat is , ver-

groot foude werden. Men leefde daar op geruft , men liet de militaire

Difcipline varen , men moeyde fich by na niet met de Fortificatien en

Magazijnen, achtende defelve meeft maar voor balladen, en in de wind

ftaanie de ineenigvuldige demonftratien van de Gouverneurs en Co.m-

mijfen der FortrefTen en Magazijnen , over de groote defeclen en man-

quementen, waar door men eyndelijk fodanig buyten poftuyr raakte,

dat men noch feekerheyt hadde van binnen , noch ontfag van buyten,

dat den Bljfchop van Munjler , die men te vooren met een geficht

kon ie dwingen , fichdorft verftouten, defe Landen den Oorlog aan

te doen , en dat de Militairen naderhand meenigmaal , op 't geluyt van

den Trommel-flag en Trompetten-klang der Vyanden , haare Poften

verlieten , en om een goet heenkomen uytfagen.

verval der Defe ingebeelde fecuriteyt en de verkeerde Menage was oorfaak, dat
ForfreSen. men jn 22 . jaaren by na geen fchop heeft gebeefigttot reparatie van

eenige der confiderabelfte Fortreffen , die eyndelijk fo verre vervielen,

dat op fommige plaatfen de Buyten-werken waren geplaneert , en qua-

, lijk ken-teckenen meer over hadden , de grachten toegeland , de Pal-

liffaden en Storm-palen weggerot, de Borftweeringen met deBanquet-

ten , op dat die eenig aanfien en 'glans mochten hebben , als de Gede-

puteerde die op hare gefette tijden quamen vifiteeren , wierden te voo-

ren afgefteeken , om glad en efïcn te zijn , in plaats men die hadde be-

hooren te verfwaaren , waar door defelve op haaren kruyn fodanig wer-
den vermindert , dat fy inaar 3. in plaats van 6. a' 7. voeten breet

waren. De Wallen , ja felfs op eenige plaatfen tot in de Fanchebrayen

toe , wierden cmgegraven , beplant en geappropriëert tot Tuynen en

Luft-hoven , en onbruykbaar gemaakt tot transport van Canon in tijd

van noot efo.Men praeftifeerde in't opmaken der Fortificatien Batteryen

en Soldennven van Menage , daar het Canon maar op twee lange plan-

ken wierde gefet,die met i.korte dwars-plankcn waren aan een gehegt,

waarom men met dat Canon maareenen weg konde uytfchieten , daar

men od behoorlijke/olderingen de ftukken heen en weer kan drayen.

/ De
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De Generaliteyts Magazijnen , die op de Repartitie van feekere VaV3l aer

Provinciën ftonden , wierden om defelve Redenen van Menage niet M^azijncn.

voorden niet nieuwe en nootfaakelijke Ammunitie en Vivres ; 't Kruyt

wierd ten deele geconfumeert met Eer-fchooten voor de Gcdeputecr-

dens en voor de byfondere Vrienden van de Gouverneurs en Com-
mandeurs , ten deele wierd het onbruykbaar door den langen tijd en de

vochtigheyt ; Het Canon fonk door de Aftïiyten en Solderingen in de

aarde , daar men 't liet leggen ; Het befte Canon vervoerde men voor

en naar , om op 's Lands-Vlooten te gebruyken , en als men dan wel

ander Gefchut wederom font , waren de oude Koegels van een andere

Calibre ; De Vuyr-werken raakten buyten haare kracht door fchim-

mel , roeft en droogte 5 Koorn en andere Proviiie was weynig in voor-

raad, en dat weynige wierd door het ongedierte en de tijd geconfu-

meert en bedurven *, Men onderhielt de gewoonte , om na de Frontic-

ren alle half-jaaren , en na die aan den Rijn-itroom alle jaaren uyt den

Raad van Staaten te deputeeren eenige Hceren tot opneminge van de

FortreïTen en Magazijnen , dewelke alle de Defecten fchriftelijk ter

Generaliteyt rapporteerden , ook wel eenige werken aan feekere For-

tificatien befteeden , en nootfaakelijkheden in de Magazijnen inkorten,

waar op fy aan elk van die Aanneemers van Werken ofte Leveranciers

ter handen (lelden een slfte van Ferfoek op die Provincie , op dewel-

ke die Fortreffen en Magazijnen waren gerepartièert ; Welke Provin-

ciën, behalven 2. a 3. uytgenomen, defe Luyden veele jaaren fon-

der betaalinge lieten loopen , ook wel noyt voldeeden , waar door den

bovengemelden Gedeputeerdens alle credit wiert ontnomen , fo dat

niemand meer diergelijke befteedingen ofleverantien wilde aannemen;

ja dat meer is , eenig Commifen van de Magazijnen liet men 8.39.
jaaren loopen , fonder betaalinge niet alleen van haare Gagien, maar

ook van haare verfchooten penningen.

In defe forgloosheyt en fecuriteyt continueerde men fo lang , tot dat

de Machtige Koningen van Vrankrijk en Engeland defen Staat te water

en te lande op 't lijfvielen , en de Militie met al 't gene daar aande-

pendeert, in fo Hechten poltuyr en fo defectuëus vonden , dat daar door
( 't gene noyt meer gehoort is ) binnen 28. dagen 68. fo Steeden

als Forten haar boogen voor den glans van haare Bannieren , 't welk

wyinhet Derde Deel elxin 'tbyfonder omllandelijk fullen demon-
ftreeren.

Wat aangaat de Zee-Militie , die verfcheelde by de Land-Militie fo vm de zee-

^eel als een Man by een Kind ; (o groot de gebreeken waren te Lande, Mültie'

K k 2 fo
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fo groot waren de perfectien te water , en fo feer de eene was verwaar-

looft , fo feer was de andere behertigt.

In 't Eerfte Deel hebben wy verhandelt , hoe dat de Negotie en

Zee-vaart is het Tweede Poinól van het Intereft defer Nederlanden

,

fonder dewelke die in weynig jaaren haar falfs fouden confuineeren , en

ra.;ken buyten vermogen van fubllftentie , als ook , hoe dat dcfen Staat

de Zee-vaart van alle tijden aftot nu toe fo heelt behertigt , dat die daar

door heeft op fich geladen niet alleen de admiratie , maar ook de invi-

die en bedreyginge van de-geheele Wereld , en diverfe maaien geraakt

is in feer vinnige en fwaare Oorlogen ter Zee, tegens dewelke defen

Staat fich niet beter konde wapenen , en verfeekeren, als door conti-

nuatie van fterke Scheeps-vaart , die het Zee-volk feerdede vermeed

nigvuldigen, en tegens de injurienen ongemakken van den Hemel en

Ocean indureeren en verharden , die haar inprente het Scheeps-beitier

en hnntceringe der Wapenen , en haar onverzaagt maakte tegens alle

periculcn en vyanden. Door diergelijke middelen en goede difcipline»

door aanbouw van fufficante Oorlogs-fcheepen, door goede voorforge

van de Scheeps-Magazijnen , door de oefïeninge in twee Zee-oorlo-

gen tegens Engeland , en een tegens Siveden , door de jaarlijxfè toch-

ten tegens die van Algiers en andere fcorfairen , en door de geduy-

rige en mcenigvuldige Convoyen hebben de Vereenigde Nederlanden

haar voor alle Zce-machten ontfaggelijk gemaakt , en niet gefchroom 1

het hooft te bieden aan de gecombineerde Oorlogs-vlooten van di

twee Machtigde Koningen van En o el'and en Vrankrïft^y en dat me
fuiken fucces (hoewel haare Vyanden in 't getal van Volk en Scheepei

haar verre furmontcerden)dat fy dcfèlve tot vier rcyfen deden de vlucht]

nemen , en de Zee met fchande cjuiteeren , 't welke in 't <Derde Ttee*

omftandelijk te lefen is.

van de H- Hoe nodigde Finantie is.; Wat men door 't Geld kon te weg
brengen •, Op wat wijfe men de Finantie moet bevorderen ; En ho(

men het Finantie-vcld moet menageeren , is geleert in 't Eerjle Dee*

pag. 22, 25. en 24.

Hier dienen wy nu eens te onderfoeken , voor eerft ; Hoemen ii

de Vereeniade Nederlanden de Finantie van tijd tot tijd heeft ver-

meert , en hoe men de Onderdaancn meer als oyt te voren heeft belaf

zcdert 22. jaren herwaarts, in welken tijd men fonder Stadbonde.

regeerde, en geintroduceert hadde die Staatfche en Republijquair

Megeeringe , by dewelke men de Gemeente geduyrig voordroeg dat f

meer Vryheyt foude genieten ? als oyt voor heen ; Eu ten tweeden

ho'

Mastic,
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hcje men die overgroote eii menigvuldige Schatten , die men uyt de

Gemee.ite vvift te haaien , heeft gemenageert , ofmisbmykt.

- Alle die nieuwe middelen van beladingen te particularifeeren , die Van-dey«>

men uyt alle hoeken van de wereld, jafelfs van de oude griekjm en d^rFinan-

JRomeynen heeft gehaalt , en geleyt op de fchouderen van de Gemeente, txn -

foude wel te beginnen , maar , om de meenigte , qualijk te voleynden

zijn, om welke reden wymeenen, dat den Lefer , dieeenigegeheu-

geniffe heeft , fich felis dien aangaande kan vernoegen met de overden-

kingevan die L aften, dewelke wegens haare jonkheyt allen denge-
nen noch fpeelen in de geheugenis , die daar van fuik gevoelen hebben

gehad , dat dufdaanige nieuwe Impqfitien meer Belaftingen als Vry-
heyt geliiken , van dewelke de Werken van u4itz.ema vervult zijn.

Alle de onwaardeerlijke fommen , die men door de hooge Einan- Menage is

tien uyt de Gemeente trok , waren meer als genoeg geweeft , om den
^{cndcVer

I Staat tegens alle Vyanden te maintineeren , en om veele oude fchulden qu.itinge en

:; van 't Land afte leggen, en nieuwe Penningen van Referve op te fta-
Gieil£he -

Vl -

pelen tot een nootval, indien men deielve behoorlijk hadde geme-
nageert en ook bejleet , daar 't nodig was , na de regulen van de Ethi-

ca > of Moralifche Wetten, die ons leeren, dat de Deugd van de

\ Liberale Menage , (
gelijk alle andere Deugden , ) relidccrt tuflehen

haaren Exces en Defett , Dat is \ tuflehen de Verquiftinoe en Gie-

righeyt.

Uyt de Gierigheyt en de Ambitien , fegt Arifloteles feerwel, dat Gierigheyt

alle fouten fpmyten , en dat die twee de beulen zijn van de menfehe- ï* qu
r
a
L t

i .... * 1
i i ri •• •

i n -i die caufcert.

hjke natuyre , dag en nacht delelve pijnigende, en alle cjuaat in de We-
reld vcroorfakende , door dewelke Landen en Steeden t'ondergebracht

en verwoeft zijn. So heeft een Bagijn of (Veftaalfche Maagd,) uyt

Gierigheyt het Capitolium van Romen aan de Vyanden overgegeven.

Als Jttgurtha Koningin Africa uyt Komen fcheyde , keek hy dik-

wijls om na de Stad , feggende : O veyle Stad , en die htajt vergaan

fal , fo daar maar een bopper gevonden werd , want hy hadde bevonden,

dat door de Gierigheyt aldaar alles te koop was. En wat de Gierig- ïffeiWande

heyt onder pretext van Menage , maar in der daat Verkeerde Mena- inNedalaud

ge, in de Vereenigde Nederlanden heeft konnen uytrechten in ge-

legentheden , daarmen hadde behooren liberaal te zijn , wijfen aan

defe weynige exemplen : Dat men verfcheyde Cajfatien van de erva-

rene Militie aanftelde , daar men korts daarna, om onervaren Volk we- \

der aan te nemen , meer aan aanritz-en transport-gelden mode fpen-

deeren , als men gefpaart hadde ; Dat men de Fortificaties en Ma-
Kk 3

gaü'y-
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gazynen liet vervallen , en het Land open ftelde vcor de Invafie der

Vijanden; Dat men onwetende bleef van al'e SecrctefTen van andere

Voriten, die nochtans de Deffcynen van defen Staat wir.cn, eer fy

vall waren gerefol veert ; Dat men tegens het inilantelijk verfoek van

veele Leeden en Provinciën weygerdeeen jaarlijx Penfioenaan Sijtt

Hoogheyt te fpendeeren , wiens middelen merklijk bykrompen ; Dat

men ten tijde , wanneer men was in de Uyterfle Noot , van Vigoureu-

felijk geattaqueert te werden van de groote Machten van Frankrijk^

Engeland, Keulen en Ma*fier , liever wilde miilèn 8000. dappere

Lunenbargfe Soldaten > als 5000. &ijx- daalders; Daar men in tijd

van Vreede boven andere Poter taten hadde gemcriteert de lof van

prompte Betaals-Heeren , endaar mennuteger.s den aankomenden

Vyand foude ageeren , dat men heele Compagnicn van nieu-geworveri

volk, door manquement van bctaalinge liet verloopen , diemendaarj

na met 5.34. dubbelde koften moflefuppleeren.

Eifedvandc- So als men in deCt en diergehjke voorvallen helden na de kant van

i/iN<Lkr!afd de Gierigheyt en Verkeerde Menage , fo naakte men aan de andere

kant te feer tot de Verquijlinge , waar door men in veele occallen was

al te liberaal in 't fpendeeren van 's Lands Middelen, en 't doen van on-

nodige onkoften. Wat groote quantiteyt van geld heeft defen Staat niet

gefpendeert , en ook wegens Accoqrdcn en Alliantien betaalt aan

Vreemde Potentaten , en dat tegens alle trouwe afraadinge en falutaire

Advijfen van eenige wel-meenende Heeren > dat men het geld behoor- 1

de binnens Lands te houden, en datmen door het werven van Folk^»\

opmaken van Fortrejfen en provideeren van de Magazijnen fichfo!

behoorde te verfterken en te verfekeren , dat men geen Alliantien van :

andere Potentaten fo dierbaar behoefde te kopen , van dewelke men de ;

vruchteloofe effecten menigmaal hadde befpeurt , en die ook feer licht
j

konden geannulleert werden door de Vijanden. Met dit fpendeeren

heeft defen Staat evenwel fo geftaadig gecontinueei t,dat by andere Po- ;

tentaten een fpreekwoord wierd: Holland is de Melkkoe, die moet

alfès betaalen , want die heeft Geld, Van wien heeft defen Staat ter

contrarie geld genoten ; Van niemand in 22. jaaren; nochtans blee-

ven andere Potentaten mede behouden fo wel, alsdefe Landen, hoe-

wel fy noch minder verfterkt en voorfien waren.

Eenige dorften fich in den jaare 166 5. rontuyt laten verluyden , dat

fy liever Oorlog met Engeland begeerden als Vreede, fchoon men die

om eenen ftuyver mochtekonnen koopen , waarop ook dien fchaadelij-

ken Oorlog volgde , die in 2. jaaren meer kofle , als den gelukkigen

Land-
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Land-Oorlogin veelen, daar by de Vrincen van Oranje veele Steeden

en Forten aanwonnen tot fecuriteyt van den Staat , en nochtans daar

over meenigmaal 'm haare graven wierden ontroert met het verwijt , als

. of fy daar toe de onkoften onnodig hadden verfpilt.

In plaats men volgens de oude en goede gewoonte , en de gemcenc
manier van alle Republijcjua're Regeeringen fich behoorde nederig en

fonder uyterlijke pompe te toonen in alle Publijke en fblcmnele actiën y

fo begon men het zeyl hoe langer hoe hooger in top te trekken , en fich

egaal te houden met Gekroonde Hoofden, die men niet een duym breet

foude willen wijken. Men praalde met fecr koflel ijke Karojfen , Stoe-

len , en
r
Rok}jn vm Staat , die men voorheen niet gekent hadde y en

met nieuw gepradileerde Digniteyten fo te Land als te Water, die

men al op 's Lands kollen verheerlijkte met' Koetfen, Liverijen, Hel-

bardiers , Knechten , Meubilen , ja felfs met geheele Proviant-Schee-

pen ; Men fond feekeren Heer de Wit na Polen , om den Koning
illeen te begroeten , met fuiken Ma°nifkentie, dat die Ambailade het

Landbyde 70000. guldens kofte; Men expedieerde veele Deputa-

t;:ien tot de Zee-kuften , tot Infpeórie van Werken, tot Monftennge,

lm tot Verpachtinge,dewelke veeltijds meer kollen, als men by 't effect

ban dien profiteerde ; De Deputatien uyt de Provinciën en Steeden wa-
en veel koftelijker als voorheen , want men reyfie met eenige knech-

en of booden, mede nemende , op 's Lands koften, Vrouwen, Kindc-

,. en en Vrienden tot een fpeel-reysje ; Men drong het Land 's jaars op
toneer als 80. duyfent guldens aan onkoften in tijd van Vreede , met

iet verleggen en transporteeren van de Garnifoenen , tot voordeel van

V eOfftcieren fijne Vrienden, en tot fpijt der geencn,daarop men gepi-

meert was ; Heerlijkheden , Rentebrieven , Goude Pocalen en greote

ijeld-fommen waren niet te veel, om liberalijk weg te fchenken aan

jne£eafteftJoneerde; '/ Eyzen I-tereft , zijnde de fpil, waarop nu de
ant che wereld draayt , hadde in fomm'ge plaatfen van de Vereenigdc
O
rov;ncien fuiken kracht, dat daar door verhoogt wierden de jaarlijxfc

fra&ementen en de Dag-gelden van 's Lands Beampten , dewelke
ïen dan committeerde , om re<?uard te nemen op 's Lands Werken,
eftekken , Befteedingen , en Verpachtingen , waar by. fy door haare

'acatienfomtijds meer genoten, als de Werken &c. felfs koften of

rofiteerden
, gelijk tot een proefjen is een Dijk in feekere Provincie

in 60. dayjent attUens , die over 80. duyfent guldens alleen aan va-

ttien kofte. Hoedanig fomm ;gc Lands kafien wierden verkracht,

erden genoeg de eryaarenthey t , waar by fcheen , dat de een de ander

daar
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daarin wilde overtreffen , maai- om-dat fu'lx behendig vvierde verricht,

wierden die manieren van doen fo gefeci ctcci t , dat niemand die licht

konde affpeculeeren , die geen acces tot de boeken van de Finantien

hadde; Maar ingevalie men die nu eens mochte examineeren , en dat

dusdanige Penningen weder moften te borde gebracht werden, fouden

eenige civiliter moeten fterven, die nu noch voor groote baafen agee-

ren ; Op fommige Plaatfen raakten de Kaden fo ledig door de excemre

onluften op de Land-dagen en in de Vergaderingen , dat men daarna

fijn ^uota in de Qeneralitejt niet konde voldoen. In andere Provinciën

mifgunde men den Hollanders haaren aanwas van rijkdom , dien fy

door haare induftrie in de Negotie en Scheëps-vaart acejuireerden , en

als de Kaffen op die voorverhaalde manieren uytgeput, en van alles ont-

bloot waren , trachte men die weder te vullen met penningen d depo-

fuo , te nemen, alleen van de Particulieren in Holland , die tot laften

van die Comptoiren noch hadden lopen groote Capitaalen van,

Lijf- en Los-renten , die perieul liepen met al den reïl , om ver-

looren te gaan door het fchandelijk overgeven van haare Steedenen

Provinciën.

De Penningen van Referve, terfommevan jo. tonnengouts , die

men in Holland , even voor het begin van den Oorlog noch in voor-

raat hadde , wierden meeft gelicht door Regenten en haare Vrienden,

met het intrekken van haare Capitalen , die fy tot lafte van 't Land had-

den loopen , als fy merkten het groot perieul , dat den Staat boven hc

Hooft hieng.

verval van Gelijk de Menage van de Voor-ouderen , fo wel van Regenten al

der^Panicu- Particulieren , ten defen dage noch wort gereekent een middel en ee;

lieren, weg geweeit te zijn tot het conquefteeren van dien Rijkdom , daar va:

men nu noch in defe Landen jouïïfeert • So is de luxuriecrende overdaa

en verquiftinge , die in de laatfte 30. a 40. jaaren fchrikkelijk is ver

meert , groote oorfaake van den foberen ftaat van veele ingefetene

want in plaats de Regenten voormaals in kleedinge niet waren te on1

derfcheyden van Particuliere , en ten dagvaart quamen te voet in haar

dagelijkfe en gemeene burgers-kleederen , en haaren knapfak med
brachten , fo doet men nu geheel het contrarie. Als feker voorname

gevangen Spanjaart in den Haag eens fiende eenige uyt de Staaten ij

haar flecht habijt , en vraagende , wat defelve voor Heeren waren , tcj

antwoort kreeg , dat fy waaren Staaten van den Lande ; fo feyde hy, d;

die gene feer qualijk gedaan hadden , die fijnen Koning tot den Oorlo

hadden aan^eraaden tekens de Staaten , die fo ménaeeerden , en o
° "

kolk
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koften van fijnen Koning alleen den Oorlog voerden , tegens dewelke

nien met geen voordeel konde oorlogen.

• In plaats de Regenten en Burgeren fich voormaals vernoegden met
de oude Hol lan die dracht, fpijs en drank, die het Land ft Ifs voort-

bracht, gelijk eenvoudige kleeren uyt durable flofren , fondei;f:r;kjes

en quikjes , wey, kerncmelk , bier,boter , kaas , erten , bonen , gort, en

diergelijke jimplicia , die het lichaam genoech konden voeden en in-

dureeren tot allen arbeyt , en bewaaren by haare (innen ende gefont-

heyt , fo is men nu betovert , door die verfbeyelijke en onbeftaricüge ^^L de

Franfche Modens , dat men die als bavianen en meer-katten na-aapt, en

tot een patroon neemt het gene tot Paris en MontpciUcrs door

de dartele Juffertjes en hooHe kleermakers word verfonnen. Wanneer
men een Hollander nu foude uytbeelden door fijne dracht en kleede-

ren , mocht men hem wel naakent fchilderen met een fchecr en een

ftuk ftofs in de hand,om een nieuw facoen van een kleet te fnyden , de-

wijl hy geen kleeren van out facoen draagt. De Spijfen ïmaakenniet,
' 10 fy niet met een Franfche faus zijn overgooten , en na de Franfche

omtrent
mode toebereyt. Alle compofita van faufen , koketten &c. moeten <;e- d e spijfen;

prepareert zijn uyt de extreemfre en contrarieerende ingrediënten , o:e

het lichaam vervullen met alderhande quade humeuren , en weder afge-

ipoelt moeten werden door een glaasjen delicatcn wijn,die nu in fuiken

overvloet word gebruykt, als voormaals bier ; Tot onderhout van fulke

modens en inkoop van die wijnen en delicateffen worden jaarlijx veeie

millioenen aan contanten uyt dek Nederlanden vervoert , vcorna-

mentlijk na Vrankrijk^ , welkers Fmantien daar door fo wierden ce-

ftijft , dat het door 't felve geld , als met een fcherp geweer , dek Lan-
den een gewifle doodfteek konde geven , daar men hier nochtans voor

al dat geld niet overhielt , als fich over die nieuwigheden wat te flattce-

ren en te kittelen , en den wijn met berooyde finnen te vertceren. De
Voor-Ouders vernoegden fich met haaren ftaat , bouwden haare"huy^deHuyfon?

1

fen tot burgerlijke woningen, en fchikten die op met bruykbaren en

gemeenen inboel ; maar nu fchijnen de Koopluyden wel Princen , en

haare huyfen Palaifen , die opgepronkt werden met de exquifitfte en

kunfïigfte ornamenten , die de wereld uytlevert.

Dit totaal Verval van de Fundamenten en Pilaren van den Staat der Motiven,

Vereemgde Nederlanden is geen geringe ooriaak geweelt, die den
JJJjJjjJ

Franfchen Koning- aanporde tot refolutie, om defelve Landen ofrenfief den oorlog

te attaqueeren , en , fo 't mogelijk was , tot fijne devotie te conitrin- gSjdc Vcr-
geeren, van 't goede fucecs fich'eenoeg verfekerende , uyt oorfiike , dat een-:gde Ne-

° LI
' &»***•
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hy vertrouwde ; dat defelve Landen , boven het aangeweefen Ver-

val ook geflingert wierden door een Factie , die alleen fufficant was>

om ó~n felvsn Staat te brengen tot fijnen ondergang;Dat die door voo-

rlge Oorlogen en fwaare onkoften fo feer afgemat , en tot dat onver-

mogen waren gebracht , om , na alle apparentie , de groote vereenigde

Land-en Zee-machten van hem en den Koning van Engeland , als ook

van den Keur-Vorft van Keulen , en de Tïijfcboppen van Munfler
en Straatsburg niet te konnen wederftaan ; Dat fy van alle hulp ont>

bloot zijnde , niemand hadden, van wien fy heul en hulp hadden te ver-

wachten ; Dat fy geen genoegfame Militie hadden , om 94. For-

treffen , (waar van de meefte vervallen lagen) te befetten, veel min de-

felve te defendeeren , en een fufficant Leger in 't Veld te houden , te-

gens de invafien van (6 groote Machten te Lande, die door de prefentie

van een glorieufen Monarch wierden aangemoedigt ; Dat de Ingefee-

tene van die Landen door langduyrigen Land-Vreede , en overvloet

van allen Rijkdom , van haare oude dapperheyt waren ontaart , en op

de aankomft van fulke groote dreygende Legers fouden bevangen wer- -

den van een algemeene en panique vreelè ; Dat men in defe Landen

wel foude vinden Papillen , die om de Religie; en Geld-gierige als ook
fodanige , die het zeyl fo hoog in top getrokken hadden, dat fy haaren

grooten Staat niet langer konden uytvoeren, die om vuyle winften haar

fouden dienen voor Verraders en Gidfen; Dat men door Cfoude Loui-

fen wel foude penetreeren de fecreete Refolutien van de Staaten ;

en diergelijke favorable poinóèen waren motiven , dat den Kening van

r

Hoe vaft Vrmkrtjk. den Oorlog tegens defelve Nederlanden fo valt ftelde,.

tot d'efen dat hy door geene redenen ofremonftratien van eenige Vorften, by de-
ooiioggeie- ypelkehyde Nederlanders focht te de^oufteeren , konde geinduceert
(ylveertwas. J

. . _. & 7 o
werden tot eenige alteratie van iijne voorgenomene deileynen , en het

in de Baftille fetten die gene , dewelke maar eenigfins in faveur van de

Nederlanders fpraaken. Na defe genomene Refolutie begondende

Pranfihe fterk te prepareeren ten Oorlog fo te Water als te Lande,,

waar mede fy jaaren toebrachten , om defelve toeruftingen te propor-

tioneeren met het groote Werk , dat fy voor hadden.

Fianfche De 1'r.eparatien te Lande beftonden in het Werven van een mach--}

ten oorlog, tig Heyrleger ; inhetfburneerenvanalderhande Oorlogs-Initrumen-

ten , en Provifien van Ammunitie en Vivres ; in het beforgen van Wa-
gens , Scheepen en Bruggen tot transport van defelve; enin'tBevey-

ligen van de Palfagie.uyt frankrijk tot op de Nederlandfcbe Fron- I

tieren*

n Wat
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Wat aangaat de Wervinge vanVolk^y fo was den Franfchen nodig Franfche

die aan te (tellen in Landen, daar de Natiën manhaftiger enftandva- Wc"ingen.

ftiger waren als fy , om met defelve de Naturelle Franfche te tem-

peren , dewelke door haare Mercurifche Natuyr hebben een branden- Franfche

de courage , die aangefteeken is door een Vuyr van llroo , 't welk CouraSc«

fcbielijk vergaat. In haare eerfte aggreffien zijn fy meer als Mannen,

maar in haare refiftentien dimmer als wijven. In defe dolle furie en fu-

bite retirade komen fy heel net overeen met de Barbaarfte Natiën

onder alle , als de Mooren , Tartaren en alle Ajïatifche en Afri- *«nfchea

eaanfche Volkeren , 't welk oorfaak is, dat fy licht Landen conquefïee- qnaam tot

ren , maar defelve ook licht wederom quiit worden , na den bekenden Jï

ct Co" (
i
ue~

r . 1 • r 1 1
tteereri,maar

ipreuk : Ghtoa atofit , cito perit , dat is io veel als : So gewonnen , fo nier tot het

ontronnen : Gelijk de rauwigheyt de fpijs , die te overvloedig en haa-
con 'ervec-

ftig is ingefwolgen,weder doet uytbraaken, even fo kan d'onmaatigheyt

van de Ambitie niet by fich behouden de fubite groote Winften. Van onde Exem-

de Vier Monarchien is geene haaftiger opgereefen , en ook haaftiger Plen da"

weder te gronde gegaan , als de Cjriekfche. Niemand heeft oyt At-
tila en Tamerlan overtroffen in haare groote en fpoedige overwin-

ningen en fchrik over alle Volkeren ; Niemands Rijk is ook fo fubit

van fuiken hoogte tot de grond toe gedaalt , als haare beyde Rijken der

Scythen en Hunnen. Tigranes bracht in 't korte Armenien tot fui-

ken hoogen Majefteyt , dat het over verfcheyde Koninkrijken heerfte,

maar defelve Ttgranes moft dien Scepter der Scepteren binnen een jaar

vernederen aan de voeten van den Roomfchen Prins Tompejus Ma-
£»«j.Dat dit op de Franfche applicabel is,Ieeren de exemplen van meer

als z. duyfentjaaren, hoe fy 'PaUftina , Syrien , en Egypten , als.

eenblixem hebben afgeloopen, en hoe fy na veel vergooten bloet de-

felve Landen even fo haaftig gequiteert , en fich binnen haare limiten

begevenhebben ; Hoe fy door de 'Pireneén in Spanjen quamen oor-

logen , en hoe fy van de Tfymeynen door den felven weg weder in haar

land wierden gejaagt; En hoe fy MiUnen , Napels, Sicilien en

Catalomen in korten tijd hebben gewonnen en weder verloren. Uyt .Franfche
/ o * zijn flccntcr

oorfaake van defe haare exceilive Furie en Verflaiiwinge hebben fy van soldaten ais

outs noyt konnen beftaan tegens beftandige en cordate Natiën , en in- de Dtytfche,;

fonderheyt tegens de T)ttytfche , waar van Juhus C&far getuygt, dat

de Franfche gewent waren altijd van haar overwonnen te werden,

waarom fy haar felfs ook niet wilden gelijken by de Duytfchen in
waarom r

ftandvalHgheyt , maar moften bekennen, dat fy fchrikten voor der switfeis io.

felver Geficht en Oogenftraal : Om dit quaac te remedieeren , hebben J^
ft }?ou*

L 1 z de
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dé Wfanfche van de tijden van Hugo Qtpet voor een gebruik gehad ,

dat fy haare Infanterye , daar op fy haar niet dorften verlaaten , verfee-

kerden en verfterkten met andere Natiën, maar voornamentlijk met

Switfers , fonder dewelke Machiavel feyt , dat fy, niet wel konnen

dewelke vechten. De S.vitfers , naar dat fy door verfcheyde Vicftorien haare

Merccnaüre Vryheyt hadden gevindiceert van 't Httysvan Oojlenrjjk^, en zedert

zijn. altijd van alle Chrtften Potentaten wierden geambieert om Vriend-

fchap en Affiftentie , zijn fo verlekkert geworden door de groote ga-

gien , die fy by andere Volkeren trekken , dat fy den Land-bouw en i

Vee-tocht nalatende , met meenigte haar in vreemden dienft begeven.

Gelijk voor outs de Cares in alle Oorlogen dienden voor mercenaire

Soldaten, en gelijk de Grieken pleegen over te gaan in dienft van de

Tsrftaanfche Koningen ; even fo dienen de Switfers de Franfche al-

Franfdie }een o;n \ ctq\^ waar Uy t Iiet fpreekwoord is gereefen : Point d'Ar-
derhanle g ent-, point de Sxiffes , dat is , Geen Cjeld , Cjeen Switfers. Maar om dat

Nicien, den tegenwoordi^en Koning Louis de XIV. tot het formeeren van

fijne nombrenfe Legers meer vreemde foldaten nodig hadde , als de

Switfers wilden of konden uytleeveren ( van dewelke hy efte&ive

2,5. duyfent mannen te veld bracht tegen de loederlanden) deede hy

in Dnytsland op verfcheyde plaatfen , in Lotharingen , Walsland,

Savoyen , Picmont , Cjenua , (forfica , Ltica , Tofcanen , Parma, Mo
dena , Mantua , Romen , Engeland , Schotland en Terland fo fterk

werven , ais ofhy het Rijk van (farohts Magnus daar mede wilde in

poflèflïé nemen. En niet tegenftaande men in alle de voornoemd

Lande hadde behooren te difRculteeeren aan een fo ambitieufen Konin

toe te ftaan vryeWervingc van d'Onderdanen,die namaak eens het vuyJ
konden komen t'ontfteeken in haar eygen Vaderland , en dat fodaani-T

ge Princen , met dit toe te ftaan , haar felfs de handen binden , en eer

m », «Qjoten ander wapenen , die haar fufpecl: is , fo kreegen de Franfche aldaai

toeloop, die (Mken toeloop , waar door fy keuriger wierden , als de Oude Romey-)

feearig ne>i waren in haare wervingen , want die formeerden haare Legers uyi

maakte. Mmfchap niet jonger als 17. en niet ouder als 46. jaaren, maar

Franfche namen in die bovengemelde plaatfen niemand aan , als

boven 20. en onder 40. jaaren out waren, waar uyt fy t'famen brach

ten Legers van Infanterye fo fchoon , als ooyt de Wereld gefien had

de. H.ure Cavallerye -was niet minier, want die beftond meeft uy|f

Franfche Eedelen , die te paard qcm Natie wijken ; Defe laatfte kre

gen van den Koning ordre, om uyt haar felven te fourneeren ten mi:

ften 7. duyfent mannen , yder voorfien met een knecht in gelijke

ftinf
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ftinge, dat i-f. duyfent mannen uyt maakte, aan dewelke den Ko-
ning liet tellen yder 9 . piflöletten.

OndcrtufTchen formeerde den Marefchalk.de Crequi in 't midden OnderCrc-

van den jaare 1671. een Leger van eenige duyfent mannen , io te voet, c en
'

Lega-

als te paard in Lotharingen, waar mcclediy convoyeerde veele Schee- eefoimeert.

pen langs den Moefel met Artilterye, Ammunitie en Fivres -

y
en toen

fakte geduyrig Frans Kriigs-Volk uyt Frankrijk. ua Luykjr- en Keuls -

land af, 't welk in fulker voegen continueerde , datter voor de winter

in die quartieren en daar om heen , al by de 20. duyfent mannen aan-

gekomen waren, tot opmaakinge en bewaaringe van Fortreffen en,

Magazijnen.

De Preparaüen in Oorlogsbehoeften en Inflrumenten waren niet Fianfche

minder,als de wervingen. Tot T)ouay boude men in Feb. 1670. ver- in ooriogs

fcheyde Kruyt-moolens , men vergaarde daar veele Kruyt. werkers, die B^°efteil -

men daar aan den Arbeyt ftelde,en maakte alfo«die plaatfe tot een gene-

raal Magazijn van het Franfche lS(ederland. In verfcheyde Steeden in

Vrankjijk. en Nederland richte men op Gefchiit-Gieteryen.Q^ de Tjer-

kutten tot Andernach en daarom heen wierden gegooten groote quan- /

titeyt van fwaare Granaden, Hom-ben en andere yfere gereetfehnppen.

Tot Lttyk liet men vervaardigen een groote meenigte van kieken ,

^Mufquetten,Hellebaarden,&c. Uyt de Magazijnen in Vrankrijk deelde .

men op eene reys uyt ^.o.duyfent ^Pieken en Adufquetten aan nieuw ge-

worven Volk. Op verfcheyde plaatfenfo in als buyten Frankrijk.* ja

op de Nederlandfche Frontieren felïs rechte men op , buyten exempel,

feer groote Magazijnen van alderhande Artillerie , Ammunitie en

VivreSy als tot Aath-, Charle*xoy , Jguesnoy , Thilippe-ville , Ma-
rienburg , Mets , Luyk^., Bon, Dorjien en Nttys , quanfuystot dcfen-

fie van Keur- Keulen tegens de dreygementen van de Staaten. Defe
Magazijnen wierden voorflen met ongeloofelijke quantiteyt van Hoe-
den , Tfykjzen , Koufen , Schoenen , &c. van Canon , Mortiers , Vicr.-

xoerken , Mufquetten , Ite^-» , ^etarden , Granaten , Saucifen , 'Pek?

kranjfen , Affupen , Forqueiten , bandeliers , Kruyt , Koegels , £0»?,

Salpeter , Pieken i Degens , Cafquetten , Hellebaarden , Halve pie-

ken , <£•<;; van Koorn , /W<?*/ en andere voorraat , die in alle quartie-

ren van Duytjland , en felfs in Holland opgekoft en derwaarts ge-

voert wierden ; En om die Magazijnen noch abondanter van vivres te

vullen , maakten de Franfckt-^t den naam van haaren Koning alom-

meby biljetten bekent , dat fy gèfint waren op te kopen 70. duyfent

feptiers Koorn , om 't felve te brengen in hare Magazijnen oniti^t de

l 1

3

ite-
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T^ederlanden , en dat die gene , die 't felve te koop hadden , haar aan

de Magazijn-Meefters fouden addreffeeren. Om uyt dit Koorn fo wel
in de Legers in 't Veld , als in de Steeden brood te bakken , wierden
tot Keulen en elders koopere Bak-ovens daar toe vervaardigt , en

200. Franfche bakkers uyt Taris voor afgefonden. Het Grootjte Ma~
DeBiffchop- gaz.ijn maakte men tot Nuys , om dat het den Vereenigden Staat

Munfter en het naafte was , maar op dat het van alle periculen en tegens der Staa-

* foaT
131"2 ten defTeynen mochte beveyligt blijven, cjuamen de Bijfchoppen van

Nuys, Mttn(Ier en Straatsburg in November 1671. aldaar, en deden,uyt

ordre van den Koning die Stad fortirlceeren , en een gedeelte van de

Stads-muyr en veele Huyfen afbreeken , om aldaar op te bouwen een

groote Citadelle , binnen welkers circumvallatie medeleyde het fe-

J'uit en Kloofler , dat fy lieten ondermijnen , om in tijd van noot te kon-
maaken daar nen jaten fpringcn. Sv deden mede buvten de Stad een groote Leeer-
011 v ten een • /*

Legerpiaa s
,
plaats van houte balken opflaan , en met ketenen befpannen , waar toe

fy voor Frans Geld op koften al het hout , dat in Vlotten den "RJjn

afquam , en gaven voor , dat fy den Rijn fodaanig wilden verleyden,

dat die om de Stad foude vloeyen , 't welk alle faaken waren van groo-

te confecjuentie tegens het Rijk en de Capitulatien van dien , en tegens

tegens de de Privilegiën van de Stad, die haarby den Keur-Vorft Chrijtojfel
3

'

n
' verleent en by de Stad en 't Capittel onderteykent zijn , als ook tegens

het Keyferlijk Privilegie , dry jaaren jonger als het voorgaande , vari

dat noyt in 't Aarts-Sticht eenige nieuwe Fortreffe tegens het confent

van haar en het Rijk foude mogen gebouwt werden.

Frans Geld Tot bet'aalinge van alle die exceiTive koften fond de Koning in fa-
komt tot riuario 16ji. eenige gemafqueerde Ruyters met 30. Valaifen tot

Bon. T>ri[ac over de brugge , den Rijn afna Keulen , alwaar fy aftraden,)

en in Februario gevolgt wierden van 12. karren met geld na 'Boni

en ISfnys , yder ophebbende 3000; ponden gewichts , onder con-|

voy van 100. mannen.

Franfche De vooribrge , die de Franfche droegen om Karren , WagenSy
rreparauen Scheepen en 'Brurriren tot tranfport van Volk-, -Artillerie, Ammu-
rottranfport

.
i 6ó ïir

van volk &c. nttte 3 yivres, Bagage en andere Behoeften, was ongemeen groot.

In alle haare Steeden en Plaatfen leggende op de Moefel arrefteerden

fy alle Scheepen en Vaartuygen , met ordre om haar de Rivier op te

begeven , en haare ladinge in te nemen tot Mafieres , alwaar allen

Wagens en voorraad uyt Vrankrtjk^ te Lande aanquam. De Vracht-vcagens enj

Kuren. Vivres-karren , die fy omtrent Paris vervaardigden en by een brach-

ten , waren ontelbaar , over dewelke Mf
. Colbert van den Koning

wier-

E
:,:

';:
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wierde geftelt als Direüeur Generaal. Tot transport van alles over de

Rivicre den Rijn maakten fy tot Bon een groote Gicrbrugge , en to* Gier-brug-

Keulen en elders veele plat-bodeme Ponten , en quamen in alle plaat-
ge "

fen op den Rijn opkoopen alle Scheepen , die haar dienden tot het%p-

flaan van Bruggen , namen mede daar toe aan alle Schippers , Mitro- Bruggen.

fen en Timmerluyden , die fy konden bekomen , de Meefters eenen '

Jlijx-daalder , en de Knechten eenen halven daags belovende met de Timmer-

koft, tot welken eyndefy mede tot Luyk^ worven een Compagnie lu>-den-

tJyi'aai -fchippers , en veele fvvaare yfere Kettingen en Ankers lieten

vervaardigen , om daar mede de Ponten vaft te maken.

En om dat fy wilden oorlogen in een Land , dat door Revieren en Koopere

Wateren feer verdeelt is, en met water kan overltroomt werden, fo Schuytea.

hadden fyin het Arfenal tot Paris laten vervaardigen een groote

meenigte van Schuytjes 7. a 8. voeten lang ; en 4. a 5. wijd. Ee-

nigevandefe waren uyt mafïiefkoper geflagen-, van dewelke fykon-

;; den 6. a. 8. in malkanderen ftapelen , en vervoeren op eenen wagen

met 8. paarden ; eenige waren van hout met koper bekleet , die fy

maar 2. en 2. op eenen wagen konden {louwen. Tot Aak en lie-

'

ten fy mede kleyne vaartuygen timmeren , om ook op wagens te ver-

brengen , en op ondiepe wateren te gebiuyken.

Tot ^Beveylingevan de'TaJfage uyt l^rankrtjk^tot op de T^jderUnd» F'anfcRe

fe Fronüeren onderhielden fy op alle weegen veel Volks tot Convoy. raffagien be-

Keur-Trier dorft haar den vryen pas door fijn gebiet fo te Lande, als op veylisen -

den Moefei niet incommodeeren. Keur-Keulen befchikten den Fran-

i fchen vryheyt in 't paffeeren van de Moefei over den Rijiutot Nuys

t

toe, als ook door het Landv
t
an Luy\. Lutfenburger-Land gebruyk-

ten de Franfche als haareygen, en als fyin fanuario 16'72. metee-

» , nigeduyfent mannen by ^Pbilippe-ville het Spaanfche Cjebiet wilden

,,
paffeeren, na het Keulfcbe-Land , fonden fy om een vryen pas een

expreffen Edelman na het Hof van Hrtijfel aan den Graaf van

, t&Contery, die fulx excufeerde tot hy ordre uyt het Hof van Spanjen

,,
daar toe hadde bekomen ; maar binnen weynig uyren daar na hoorde

. hy , dat fy al waren gepaffeert. Om de paflagie voorts uyt het Land

, vanLuyk door het Land van Gttlijk^ te beveyligen na Nuys, foch-

.. ten fy , fo men toen difcoureerde , by den Hertog van Niewburg ,

, door groote fommen gelds , de Stad Gulijk. en andere plaatfen in be-

j
fettinge te bekomen, 't welk ook licht foude gefchiet zijn, hadde niet

. tendeele geobfteert de Erf-Verbroederinge van Keur'Brandenburgy

eq hadden ikh.de Stenden en den Commandant van Gulij\ daar te-

gens-
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gcns niet geoppofcert , en te wegen gebracht het fcherpe Keyferlijk 1

Mandaat , dat dun Hertog haar by hunne Privilegiën foude mainti- j

reexen.
Franfche ^e preparafien fer Zee waren fo exceffiefen groot , als de Fran- ]Prepareeren r D .

ter zee. Jchl noch noyt voor fteenen hadden ondernomen. Haare Scheepen I

ten Oorlog, diefyzedert weynige jaaren , foinals buyten haar Rijk 1

hadden aan^ebouwt , en in verfcheyde Havens van haar Rijk hadden f

verdeelt leggen , waren tTarnen 94. in getal , en van fuiken Calibre, I

dat fy recjiiireerdcn 5124. Stukken-Canon. Van defe wierden 30.
j

Capitaale Scheepen (in de iijfle onder Nar/}. 15. gefpecificeert ) I

tocgetaakelt en na bèhooren voorden , om met de Engelfche Vloot te 1

.
conjungeeren. Om defe 30. Scheepen na bihcoren te bemannen,!

Manqne- konden de Franfche in haar Rijkfb veel Bcots-volk niet uytvinden, I

z^vYif a ls daar toe nodig was, wilden daarom tot Venetien veel Zee-Volk I

inhuyren , dat haar geweygert wierde , om welke reeden fy van de Ve-I
netiaanfche Scheepen en Galeyen , die fy ergens in Zee refcontreerden,!

lichten alle Franfche Boots-gefellen , dewelke fy na haar Rijk fonden ;I

En alhoewel haaren Refident tot Genua , als ook op 't Eyland firf&m
aan alle Franfche Boots-gefellen dede notificeeren , dat hy ordre vanl

den Koning hadde, defelve altemaal na Vrankyijk^ te doen keeren,l>

om op de Scheeps-Vloot van fijne Majefteyt te dienen , fo quam noch-*.

Franfche
tans ^et Volk fo fchaars by , dat fy haar moften begeven tot het ex-1

p^efï'en zee- treemftc middel , dat is , tot het Tirannijk Treffen van Volk^ , dat on-»

een t'irannijk ^er ge^ne menfchen , 'k gefwijg onder Chrilten plaats behoorde ta^

middel is. hebben ; Want daar door eygent men fieh felfs toe
f
'us vit& & ntcis.d

macht om te difponceren over het leven en dood van de Ondcrdane

cjuanswijs een vrye natie, defelve tegens wil en dank haaren vrouwe

en kinderen te ontweldigcn , en gelijk als in kluyftéren en flavernije t<l

werpen op de Scheepen , om aldaar met de dood te worflelen , en haa-1

re lichamen te proftitueeren aan alle bedenkelijke gevaaren. Hier dooJI

rukten fy met geweld by een , wat fy konden bekomen , 't welk oor-i

faak was , dat de Boots-gefellen in Bearn en andere Zee-plaatfen rel

volteerden , en dat de Barquiers op de Revieren en Havens haar abfenh'

teerden, tot greote incommoditeyt van de Negotie aldaar. Hctprefw

fen ging eyndelijk nochfo hart voort, dat mende Boeren, diemei|

wifte , dat oyt t'Zee gevaaren hadden , briefjes t'huys fond , om lic)

binnen fekere dagen te begeven op fuiken Schip, als men haar aanjr

wees , en dat op pene van de galg. Hier door kreeg men fo veel flechg

Volk, dat de Engelfche, quanfwijs uyt mededogenthcyt eyer der Franp

fchai

te
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fchen onervaarentheyt in Zee-faken , op haare eygene fcheepcn de

Franfche rauwe Zee-lieden overnamen , en door haar befte Volk lie-

ten oeftenen. I

De Vytrvflinge en Equipage van de Franfche Floot ging mede fo "jjijjjj™

kreupel toe, dat de Engel'fche naliet Franfche Hof moften verfcn- ren vanhaa-

den Vice-Admiralen en andere aanfienlijke Zee-Officieren , om hun in
re v 00t'

. raad en daadby te ftaan , en tot het toeruften en voort-ftuwcn van haa-

re Vloot dapper aan te fetten. Tot onderhout van die Oorlogs-Vloot,

aliïe in Zee mochte zijn , rechten de Franfche twee Magazijnen op in

Engeland , met alderhande Scheeps-Behoeften , Ammunitie en Vi-

ctualie. En gelijk de Franfche alle devoiren hadden aangeleyt , om roeken Mal?

alle de Land-Princen tegens defe Nederlanders op te ftooken, even tao
fc^

fo verfochten fy in Janua. 1672. door haaren Admiraal eJHr
. d'Al-

meras , die met 12. Scheepen van Oorloge aan Malta aancjuam,dat

den Groot -meefer alle ^SWaheefche Scheepen en Galeyen, hier en

ginder op de "turken kruyfende, t'huys wilde laten komen, om we-
gens haare (fommanderyen , met haar gefamentlijk te ageeren tegens

de Nederlanders , 't welk fy echter om verfcheyde oorfaaken niet

konden impetreeren. Haare Zee-kuften aan de Middelandfche-Zee,op en vreede

dat die, in abfentie van haare Zee-Macht , . door de firfaïren -niet meTdeCor-
mochten geinfefteert werden , meenden fy te verfeekeren door een Cihta.

Tractaat van Vreede met die van Tunis , Tripoli en Porto Farir.o
,

gelijk die met Engeland hadden ingegaan , maar fulx wilde geen fuc-

ces nemen , om welke redenen de Franfche naderhand hebben in Zee
#

moeten houden een Vloot , beftaandein een goet aantal Galeycn. De
Zee-kuften aan den Ocean , om dat die door de infulten van de Neder- Franfche

landen konden geincommodeert werden, wierden opeenige plaat- Ver.reek«ca
'

fen gefortifkeert , alwaar den Adel en Land-man het Amptvanfol- kuit.

daat moftcn bekleeden , en op 't eerfte gerucht opfitten , en haar na de

Zee-kant begeven, alfo daar alle Militie was weg gelicht. Voor het

laatftewierd de eencrale directie van alle de Zee-faken, endeVoog-
dye van den Graafvan Vermandois , Natujrlïfke Soon van den Koning

en Admhaal van Frankrijk, » aanbevoolen aan Mr
. Colbert onder den

Titul van Direttetir Generaal.

Alle defe Preparatien te Land en te Water waren fo groot , dat de Franfche on-

onkoften van den Koning , tot onderhoud van alle fijne Land-en Zee- Kfe^pï
Macht ( na het feggen van de Franfche ) alle vier maanden foude mon- «tien.

teeren ter lomme van 13. /Millioenenen 700. eneer.ige duyfet.tVon-

den. Om defe middelen alleen te vinden uyt loopende Revcnues en

M m nieuwe
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nieuwe beladingen , fonder de fpaar-kift te roeren , liet den Koning

j

<JfyC
r

. Colbert door M r
. de Louvois aanfeggen , datter 50. Millioe- 1

tien moften voorkm uytgevonden werden, tot de naafte Campagne, 1

waar op £olbert antwoorde , dat fulx foo veel was , als of men het 1

Volk in de Bofcagien wilde jaagen , maar 30. a -
3 5 . Millioenen fou- 1

dehyfien aan fijn Majefteyt te fourneeren. Hierop begint men ten I

Hove te befoigneeren , om nieuwe Middelen uyt te vinden , en men I

xefolveerdetoteen taxatie van de Fmantitrs , Fermiers en Pachters, I

die feer hoog liep ; Tot fuppre/Iïe van veele van 's Konings Commiffa- 1

nffen en Officiers van 't Sottt , welke Iaatfle daar voor alleen opbrach-
|

ten 800. duyfent Ponden ; Tot fuppreflïe van de helft van de Thre-\

fanriers van Vrankrijk , teneynde, dat de overige yder 10. duyfent I

ponden aan den Koning fouden geven , maar daar op prefenteerden ff 1

yder 2000. 'Tonden, om alle te mogen geconferveert blijven , hetl

welk 2. Millioenen, fo men reekende , fbude uytmaken; En tot:

taxatie van de Notariifen en Rechts-d'enaars , over de Legaliteyt haa- Il

rer bedieninge; Men belafte op nieuws de Leen -Goederen; MenJl
befwaarde yder Bunder-lands , fo wel van Geeftelijkeals andere Er£-[

goederen , met 5. ftuyvers , dat feer hoog beliep ; Men dede del

Penfioenen voor een jaar inhouden , en de nootfaakelijke Trademen-J

ten verminderen ; Men ftelde 20. ftuyvers op yder Mark Silvers , en
'

30. op een Once Gouts , dat verwerkt foude werden ; Men verbood
j

ainalle Gout- en Silver-Smeeden , eenige andere Silvere werken te

maken' als Bekkens , mits dat die niet fouden wegen over 12. Mark, I

èn Schootels niet over 8. Mark , voorts Tailloren , Hand-beekers 1 .

Kandelaaren, Vorken en Leepers , en anders niet , als alleen Kerklij- I

ke ornamenten ; Men ordonneerde voortaanden geenen, die eenige h

foorten van verbooden filverwerk mochten hebben , het felve te bren-lci

gen 'm de Muhte , om aldaar gefmolten en tot geld gemaakt te werden»;
Het Parlament tot 'Paris verifieerden een Declaratie van den Koning»
behelfende, dat, die geld aan den Koning foude leenen, Intereft varl

hem foude genieten tegens den penning achttien. Men bracht mede ow
het Tapijt, de gelden in Vrankrijk. 15. ten hondert te ve^ioop-en ;:..

daar mede de Koning een ongeloofelijke fomme foude trekken , dai-

echter geen voortgang nam , als mede het geene men divulgeerde , dal
de Koning een Ordie foude doen emaneeren, volgens dewelke 3. Huytt
fen met Poorten , daar Caroffen door konden rijden , gehouden fou

*

den zijn een man in de Armee te leveren , en te onderhouden , en dal

die gene ,, die felfs CarolTen houden , elk een diergelijken man foudc|

me
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moeten fourneeren , waar by fijne Majcfteyt alleen uyt Paris , fonder

eenige koflen , Tonde hebben omtrent 25. duyfent mannen.

In Engeland was men niet minder befig , als in Frankrijk , met Eiland
het uytvinden van middelen van Finantte , tot foulaas van alle extraor- prepareert

dinaire aanftaande onkoften : met het toetaakelen van de Oorloos-
tcn Oorlo«

Vloot , welkers Groote , Calibre, ere. gefpeciheeert is in de lijlte

onder Num. 16. Met het preflen van Zee-Volk, en met het werven

van Land-Volk, om haare Stranden te ver/bekeren tegens alle Invallen,

en het Rijk tegens alle Beroerten.

Belangende de Geld- middelen; alfode Koningvan Engeland daar foe kt GekL

van fuiken voorraad niet hadde , dat hy fijne deflèynen koude 'm het
MlJdckn

-

werk ftellen , fonder nieuwe Finantien , fo was fijn eerfte werk op
middelen bedacht te zijn , om de nodige penningen daar toe uyt te vin-

den. Hy ftelde daar op den 2. Novemb. desjaars 1670. indeVer-
gaaderinge van beyde de Parlamenten voor , hoe nodig het was , dat

fyftch met uotablefommen van penningen voorfagen , boven hetgene , dat

fy hem onlangs by gifte hadden gearrefleert in den Impoft op de wij-

nen,&c. De Nootfaakelijkheyt van fijne petitie fondeerde hy alleen op

de groote Armature van de nabuyrige Trincen , en [pi eiaal van Vrank*

rijkjdat hy by verfcheyde redttenfufpett hielt, feggende; dat de Franfcke
,' na't beam van den laatften Oorlog met de (geünieerde Provinciën , haa-

rt Scheeps-macht [o in groo:e als getal fodaanig hadden vermeenigvul-

diat , dat haare Zee-macht nu drymaal grooter was, danfy oyt te vooren

Vpasgeweeft , en datfy ookjna den voornoemden Oorlog noch niet hadden

ftilgeftaan haare 'Zee.macht te vergrooten j Waarom de Noot vereyfle,

dat hy hem mede wapende , om ten alderminften te onderhouden de Viee-

de in fijn 'Kijk^ , en de Ligues , die hy hadde aangegaan ten beften van de

Vreedevan't Qiriftenrïfk^y ttyt kracht't'van dewelke hy gehouden was

totfekjr gedeelte van macht , m c is van Vrcede-breuk , en ookby geval

van Invajte , te doenjecours aan fijne Nabuyren, fpecialijk^aan de Ver~

eenigdè Nederlanden , met dewelke hy verbonden was tot mutueele ajji-

fttntie van feller getal van Volden Scheepen in cas van attaque, &c. Om
welke redenen hy genoodigt pijnde door Jijne Royale goethejt , ten beften

fijnes Volx , aireede hadde Ordre gegeven 50. van fijne alderbefte Schee-'

pe:i te equipeeren tekens de Lente vandenjaare 1671. behalven de Con-

voyens , en die na de Middelandfche Zee gaan, 'twell^ hy niet [oude

konnen uytvoercn fonder nieuwe importantefubfdien , die hy daarom op

't hoogfte aan de beyde. Huyfen recommandeerde , &c. Hier op begon

het Parlament aanftonts ook te beraatflagen op Gelt-middelen , Volk

M m 2 te
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Het Paria- te Werven en te Equipeeren , en confenteerden daartoe 800. duy- I

reneeu°soo
ênt P°n^en Sterlings. Voor dit geld bracht de Koning , na beloften,

duylènt in 't jaar 1671. geen Vloot in Zee, maar continueerden in overleg,
j

siaüngs. noe ny ^)ne Fmantien foude vermeerderen, en meer geld by een bren-

gen. Tot welken eynde hy in December \6~j\. wanneer geen Paria- 1

ment fat , om penningen te ordonnecren , wederom voorwende defel- I

ve bovenVerhaalde redenen , dat hy in 't voorjaar 167 2. een Oorlogs- I

Vloot in Zee mofte brengen , om daar mede te letten op de deffeyncn 1
van fijne Nabuyrrn, en fpeciaal van frankrijk.* die alle dapper ar-

1

En^dand meerden ; Hy liet daarom de Julijke Bank, ofte EJfecjue fluyten , 1

oft
y
c

C

E!]

,a

.

nk
't welk de Gout- en Silver-Smeeden , die als Kafliers der Koöpluyden

que. de Wifïel-bank van defelve houden , niet weynig ontftelde , alfo fy wel

160. Tonnen Cjouts , fo men voorgaf, daar by waren geintcreilèei t

Dewijl fy daar van niet konden ontfangen , konden fy ook niet betalen,

't welk veroorfaakte , datter veele WiTfel-brieven na Italien en elders

met proteft te rugge keerden. Van deCe fchaade en de confequentie van

dien , fond men een Remonftrantie na Withal , waar op men kreeg

tot antwoord : Als de Gout-fmeeden den Koning wilden fourneeren

300. duyfent Ponden Sterlings*, dat dan alles weder op den ouden
Propofiric voet foude gaan , &c. Hier na ftelde de Koning des morgens na Nieu-

i n fijnen

nSS

j
iar voor m fijnen Raad ; hoe alle Nabuyrige Trincen en Staate 1 groote

Raad. p rcparatien ten Oorlog maakten , fo te Water als te Lande ; So had

hy ftch[elven bedacht , totfecuriteyt enprotetlie van fijn Volleen Gebiefi

behoorlijke preparatie» te maken, en van nu aan gelaft een [eer groot e.

Ploot te ccjiiipeeren , om tegens de Voortijd gereet te z*ijn -

y 'Dat by door

defe inevitable noot oroote onkosten tot de[e preparatien mofle doen , en r.a

rijpe overweginge vond hy geen vermogen , omfulke extraordinaire on4

kaften goet te maken , als door .de gewoonlijke maniere vangeld te leeA

nen , a/fofijne inkomfien alree dapper waren verfmolten , en verydeli

van te avanceeren • So was hy nu in deje occajiegenootfaakt , hoewel te~\

gensfijn eygen inclinatie , voor de [ecuriteyt van 't Algemeen te doen op

houdende betaalmgevan die penningen , welke in de Schat-kjftennoi

overig waren &c. Hier op wierd een Declaratie in den Raad gcè'xp

teu] en van' dieert, en wierden de Crediteuren tot den laatften 'December i6ji
den Koning uytgeftelt , en de Thefauriers gelail: , 't Geld te employeeren tot d<
werden uyc- J, °.

, Ir • Tr ,
D L J

gcftelr. Ecjiupagie van s Konmgs Vloot.

Defen Voorraad van Engeliche en Franfche Penningen, alfo de K
ning by een fecreet Trac~laat , fonder kennilTe van 't Parlament var

Vrankrijk groote fubfidien bedongen hadde > beletten veele obftaculer

ü
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in 't toe takelen en providceren van haare voornoemde Vioor, met no-

dige Oorloqs-gereetfchappen en Mond-kofL

Maar het bemannen van die Vloot hadde meer fwaarigheyts, om dat D: Engei-

den aanftaanden Oorlog was tegens de borft van de Gemeente , die lie- haai zee-
en

ver tegens de Franfche, haare oude en irreconciliable Vyanden , als te- Volk aan cc

gens de Nederlanders haare Geloois- en Bonds-Genooten wilde aan- door ver.

gaan; Want hoewel men nu het Boots-volk be^on te betaalen haare
?ierde

«> P motieven.

achterftallen , en haare te verdienen maand-gagie by anticipatie , om
haar te meer aan te moedigen dienft op de Vloot te nemen ; hoewel

men door een Proclamatie uyt alle vreemde dienft inriep alle ingebco-

rene Zee-Luyden , op pene van de uyterfte rigeur des Wets , om fui-

ken haaren verraderlijken aanhang , fo men 't noemde, en van het gevaar

van confifcatie van haare Landeryen , Huyfingen , Goederen, Vee,&c.
.als onder Num. 17. te fienis; en hoewel men de Gemeente wijs

maakte met gedrukte en geprivilegeerde Gefchriften , als of men iiT

Bolland groot gebrek hadde aan Boots»-volk , Provifieen Ammunitie,

datter onluft was tuffchen den Admiraal de Rnjter en den Raad- %

Penjionaris de Wit , om de flechte voorfieninge van de Vloot , dat men
in Holland en Zeeland Placaten hadde geconcipieert , waar by elk

geconftringeert foude werden , om al fijn Gout- en Silvcr-werk te

brengen na de Munten , om tot geld geflagen te worden , tot betaalin-

ge van de(è Oorlogs-laften , doch dat men die Placaten noch wat bin-

nen hielt , om alle tumulten te verhoeden , en diergelijke Leugen-taa-

ien meer , fo konde men daar doch fo veel volks, met in dienft krijgen,

dat men de Vloot , na behooren , konde befetten , maar men mofte

fich wederom begeven tot het uyterfte middel , namentlijk het Preffen.

So expedieerde men een Ordre nan den Hertog van forl^, om op de

Rivier de Teems te preffen een getal van 1000. Boots-gefellen ,. en

fond Circulaire Brieven na de Zee-kuften , om aldaar mede 5. a

6000. man te preilèn. Defe Pre/Tingen konden het gerequireerde ge- dochmofterr
tal van Zee-Volk noch niet vervullen , waarom men vatte en greep alle om de

die maar te bekomen waren j De Pres-Meefters kregen laft , dat fy v

c

an
a

"zee-'

over al in dehuyfen mochten gaan, om Volk tepreflen, en daar uyt voikprcflea

te haaien, principalijku'yt de Kofne-Huyfen , omdat
(
gelijk in haa-

re Courant ftond ) de hoogdringende Noot , daar in fy nu waren , fulx

vereyfte. Men fleepte het Volk van de Scheepen van Sr
. Eduard

Sprag na de Vloot , fo als hy daar mede uyt de Straat was aangeko-

men , fonder confidentie , dat het Volk 2. jaaren was uytgeweeft,en

noch geen voet op 't Laad by haare Vrienden hadde gefet ; Men haalde

M m } de
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de Boeren van hunne bedden , die oyt t'zee gevaaren hadden ; Men
dede opteekenende namen van alle de Boots-gefellen , die in 't- Rijk

waren , en men publiceerde , dat alle die gene , die eenige Boots-

gefellen logeerden , defelve fouden aanbrengen , op pene van felfs op

's Konings-Vloot te moeten dienen, en dat boven dien den Boots-

refel , die fich foude verburgen hebben, flrengelijk fouJe Werden

De Gemeen- geftraft. Tegens defen rigeur oppofeerde fich de Gemeente van

War^tegens
^ cbotland , die eenige Pres-Meefters tot Hamerton dood floeg.

het prefien. Veele van dit gedvVongen Scheeps-voik begaf fich by nacht in pericul

van haar leven , buytcn boord , en fwom naar Land , alwaar komende

(y fich Landwaart in begaven , en in Bollenen en Bergen verftaken.

Engelfchè Om de Zee-kuften te beveyligen tegens alle attacjuen uyt Zee , en

zec-kuft
3
^' net Rijk tegens allen oproer, liet de Koningvan Engeland werven

beveyligen, 20 . duyfent mannen , boven de ordinaire Militie , en twee Regimen-
ten Paarden , die van 'Prins Robbert fouden gecommandeert werden,

om alle moeyten, die der ergens mochten komen teontftaan>in haar
* begin te dempen,

en maken E° °P dat ^e Engelfchè haare handen mochten ruymer hebben , om
een Ta iaat Chriftenen haare Geloofs-en Bond-Genoten te vinniger tebeoorlo-

mec Aigier. gen, gafden Koning ordreaan Sr
. Edu<ird Spag, Admiraal over een

Efquader Oorlog-fcheepen op de Middelandfche Zee , om ïnet de

Turk.fche Rovers van sllgier , (b veel doenlijk , een Tractaat te acce-

lereeren , en dan voorts met fijne byhebbende Scheepen , het Traóhat

geflooten zijnde ofniet, tegens 't begin van de Maand Maart tere-

patrieeren , ingevolge van welke ordre Sprag op den 19. Decemb,

verfoeyelü- 1671. 't felve Tra&aat voltrok , met deBarbaaren, met dewelke fy

jEnee^che*"
*n vorigen Oorlog van dejaarenvan 5. 6. en 1667. fich mede
verbonden hadden tegens de Nederlanders , wanneer fy defelve met
haare Roof-fcheepen en geroofden buyt veylig lieten in de Havens van

Yrland binnen komen , om te viótualieeren en fchoon te maken , om
welke tijd fy met een groot Engelseneen Turks Schip , omtrent de

Caap S'. Fincent ontmoeten een Zeeufe Avonturier , Capiteyn Puter

IVillemfz.. die fy te famen fo fel aantaften , dat de Capiteyn mer 7.

gequetflen van 150. mannen maar noch over bleef, die de Engelfchè

den Turken overgaven in flavcmie, en het Schip voor haar be-

hielden..

Engelfchè Met dit Tractaat door Sprag gcflooten , konden de Engelfchè
fende. Com- haare opgevatte booshey t tegens de Nederlanders noch niet voldoen,

louugai,
1

maai- fonden noch daar en boven veele Commiilïen uyt na Portugaal ,

ojn
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door de Caperyen den Nederlanders alle fchaadetoc te voegen,

e te bedenken ftonden.

Gelijk de Engelfche alle deCe voren genoemde preparatien , op het ,
en sev

'en

verfoekvan Vrankrijk^, deden vervaardigen , eyenfo fchijnt, dat fy aidcrh^de
11

't felve Rijk mede favorifeerden in 't ftuk van de 'Religie
; Want na dat

Rclis e '
'•

de Koning opeen Requeit van de Parlamenten op den 25. Maart
16j 1. door fijn Rijk hadde doen publiceeren een Placaat , waar by hy

allen jefuiten , Prieft'ers en anderen , die haare Ordre van den Stoel

van Romen hadden ontfangen , notificeerde , dat fy voor den 1. A/ey

Engeland en 't^Ww» Wal/es fouden moeten ruymen , op pene &c.

Sogafhyin ^4pril 1672» by een nader Placaat den Rooms-Gefinden

in fijn Rijk niet alleen volle Vryheyt van Exercitie in haare private

Huyfen , en vernietigde alle voorige Wetten , die tegens haar waren

geè'maneert, maar fufpendeerde alle andere Aften en Wetten tegens

alle de 1S^on-(fonformiften
-

t En om alle onwettelijke vergaderingen

voor te komen wilde hy haar geven genoegfame plaatfen , om yder fijn

Gods-dienft te pleegen , die voor alle perfoonen {ouden openfiaan.Dit

fondeerde hy op pretext , dat hy nu 1 2. jaaren hadde gearbeyt , om de

difcrepantie in de Religie van fijne Onderdaanen weg te nemen , doch

alfo fulx vergeefs was geweeft , hadde hy nu gerefolveert fijne Opper-

Macht in Kerklijke Saaken te gebruyken, &c.

Hier op lieten veele de tjfaijfe celebreeren in haare huyfen , en
dat d

eenige Gevangene Prieiters , die anders na de Wet, ftrengelijk fou- Rooms-Ge-

den geftraft werden , wierden weder ontflagen ; 't welk fuiken hoope hoope
S
gccft

C

onderde 'Roorns-Gefmde gaf, als of't nu fo gefchaapen front , dat haa-

re Religie over al weder foude triumpheeren , en die van de Gerefor-

meerde heel ondergaan , te meer , wanneer fy haar flatteerden met de

hoope , dat de Vereenigde Nederlanden in den aanitaanden Oorlog

haar fouden moeten begeven onder de Gehoorfaamheyt van den s3l-

,
der-C'hrifl (ij liften Koning , en Eerft-gebooren Soon van de Kerk^> en

dar de Republijl^ van Geneve wilde opentlijk tolereeren alderhande

Oeffeningevan Gods-dienft, maar hoe fy in haare hoope zijngeabu-

lèert , fil blijken , als men in het vervolg fal fien geheel het contrarie.

Gelijk de Kenr-Vorft van Keulen door fijne .Minifiers en door de Kenr-xeulèn;

I Franfche feer finiiterlijk wasmisleyt, en tegens fijne Intentie geen-
[er!oorioe

gageert inde Intrigues van Frankrijk^, als pag. 172. envol^: ver-

haalt is , fo wierd hy door defelve medejreinduceert tot de Preparatien

ten Oorlog, diehy aanftelde met dat geld , 't welk de Franfche hem metFr^fch
daar toe in groote quantitey t fuppediteerden ; Hy , ofte veel meer fijne Geld,

Mini-
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Minifters deden dan alle devoiren, om afte fnyden den weg en afïïften-

tie van bovenen na beneden , en de réciproque communicatie tuffchen
Fortificeeit Duytfland en de Nederlanden, daar toe fy fbrtificeerden Dorften, Bon,

eenigeïlaat- J
. . < . • »•

i

ka, u\uys en de Cttadelle tot Lajkj> en opwierpen een Fort op de Lip,die I

fy alle met abondante Artillerie , tAmnmtie , Vivres en Volk^ op»- I

Koopt aider- propten tot Magazijnen, Sy befteeden tot Lujk 150. duyfentgul- I

lops gcrcet-" dens met het inkoopen van Waapener^ ïs-fpooren , Hacken , Hou- I

fchappen, \$ee\en , Schip- Ankers, Kettingen, 8000. pa.ir Schoenen met Ys-Spoo- 1

maakt een ren beflaagen,&c. Sy probeerden voor Bon op den Rijn een Cjier- I
Gièi-bragge, brugge , die fy nieuw gemaakt hadden, van dewelke de Boeren fey-

j

den , dat die foude een weg zijn van veele rampiali^henen en ellenden f
in 'r. Rijk, daar van die in 't Kculfche Land- de eerfte beurt.fouden heb- I

werft Volk, ben ; Sy deden rontom heen werven te voet en te paard , felfs tot in I

Beyeren toe , alwaar fy met 1500 mannen begonnen , die fy meenden I
te augmenteeren tot 4000. toe ; Den Prins van Furftenbnrg en 1

grootfte Minjon van den Keur-Vorfl werft op fijne eygene koften een 1
Regiment van 2400. Mannen te voet in 't Graeffchap van Waldek} I

neemt Fran- OndertuiTchen lieten fy fo veel Franfche komen in de voornoemde 1

ia fijn Land, FortrelTen , dat die daar meefters waren , en tot Bon , daar de Keur- 1.

Vorft felfs refideerde , Franfche Placaaten aanfloegen aan de Corps dem
Garde , boven met het Franfche Wapen , beginnende met groote let-l:

oP eenvaifch teren ORDONNANCE DU ROY; Sy publiceerden uytli
pretext- jen naam van fen Keiir-Vorft een Edict , inhoudende , dat hy fich al-|

,

tijd bemoeyt hadde , om fijne Onderdanen in Ruft en Vreedc , en byK

haar Welvaaren te maintineeren , maar dat hy nu gedwongen was ge-J|

weeft wegens de differentien met de Stad Keulen , om Volkeren injL

't Land te brengen ; en of die nu wel by geleyt waren , nochtans om darm
de Nabuyren fterk armeerden * en dat hy niet en wifte , tegcns wicn dat»
gemeent wierd , was genootlaakt daar tegcns , en volgens de 'Defen-m

Jive Alliantie wet VranhrijK Anno 1669. aangegaan, noch meeijm

Volk over te nemen ; En om dat die fijne Onderdanen niet laftig, maaija

veeleer profijtelijk fouden zijn, foudenfealle 8. dagen, na dat {yira

fijnen dienft en Eed waren overgenomen , correct betaalt werden , fc

dat niemand yetsaan de Militie, fondergeld behoefde te geven, al;

. Vuyr en Bed, &c. en die anders quam te doen foude vervallen in eerj

amende van 10. goutguldens , tot dat men fag , waar de wapenen var

Franfche ^e Nabuyren heenen wilden , &c. . Hier op namen fy alle de Franfch\
doenEedaan tot Nuys over in dienft van den Keur-V'or

-ft , aan wien die door dei

Vort
eUr

* qewoonelijken Eed, met ontdekten hoofde en blo ote rapieren beloofjft

de:
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den gehouw en getrouw te fiülen zijn. Dit overnemen van Volk ging-

'

tcgena een

voort, alhoewel den Keyfer door een expres Mandaat den Keur- Mandaar raö

Vorft in November i6~/i. geinterdiceert hadde , van cenige Fran-
C" }

fche-op den %jx-bodet» te doen komen , als ftrydende tegens de

7Zjjx- fopltnlatien. Om den Keyfer hier over eenig refpe<5r, te toonerï,

en hem op te houden , fondmen twee Envoyees fuccefïivelijk van Bon
na Wecnen , die geenfms konden excufeeren het doen van haaien Keur-

Voift , doch aldaar fo lang frotteerden , tot het tijd was , haare deflèy-

nen in 't werk te ftellen , hoewel den Keur-vorft middelcr-wiile door

twee ExpreMen van den Kcyfer nieuwe Mandaten kreeg , om de Fran-

fche Partye t'abandonneeren. Niet tegenftaande alic defe vreemde # ,. K
proccduyren, groote Oorlogs Preparatien en 't inhaalen van feoveel lea fcekrde

Franfch Krijjrs- Volk , meende men fijne voor^encmene deffevnen te- ï'frf" *f

- gens de Straten te diflïmuleeren , endeiclvetot een goct vertrouwen met de Neu-

tebrengenen in flaap te wiegen, ten welken fine men dcord?n 'Bij-
traie>''*

fchop van Straasburg het Dom-Capittel liet verfoeken , ymand naaf

den Haag te fenden wegens de.Ncutraliteyt , maar het Capittel

dit oordeelende een werk van meerder belang te zijn , heelt daar in fo

niet konnen confenteeren , meynende, dat men reeden foude geven
tot quade gedachten , en dat men behoorde alle ombragie weg te ne-

men, fo deed men op den 24. April 16'72. in druk publiceeien,

en in alle Kerken aflefen een Manifeft , in dato den 16. dito. waar by

men verklaarde neutraal te willen blijven met de Gek neerde Staat'en*

en verbood aan alle Franfche in fijnen dienft overgenomen , eenige ho-

ftiliteyt tegens defelve Staaten haare- Onderdanen oft Landen te plee-

gen, als breder te fien is onder Num. 18. Dit Manifell dedemen
mede in den Haag aan den Staaten Cjeneraal notiricecren. Maar
hoe oprecht men dit meende , en met wat valfche P radlijken men de

wereld abufcerdc , leerden de Declaratie van Oorlog die op den 27.

*S\€ey 1 6j 2. daar op volgde , waar v an hier na breedcr.

Alfö den c
BiJfcbop van Munfter volgens het Tradtaat van Vreede Biflchog vaa

tulfchen hem en de Staaten tot K Ieef geflooten op den 18. ^&r// ^^«pte-
.

J v. K 1 . pareert ten

1666. n:et vermocht eenige nieuwe \vervingc aan te itellen , als oneer Oorlog op

conditien in 't felve Traclaat gefpecificcert , fo moveerde hy eenige. !^"
t^[

cjueiticn teoens de Lunenburgfe Hertogen wegens de Stad Heuxter
en de Abdis Corve) , die hy al in

J^?;.
i<5 71. aan de "Wereld bekent

maakte door een gedrukt Manifefl met fijne bylagen vervat op 6. vel-

len papiers, en dede naderhand daarvan Notificatie aan de Staattn

Generaal door den Ö verften Benting > met betuyginge van iijne fvn-

N n eer*'-
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ceriteyt omtrent het onderhouden van het Tr,itlaat tct Kleef gefloo-

ten , en met de gelukwenfmge van een Gelukfalig en Vreedfaam

Nieuw-jaar. Onder dit pretext hadde hy aireede groote Preparatien

ten Oolog begonnen. En hoewel defe twifl tuifchen hem en de Hoog-
qedachte Hertogen door een Provifioneele Stilftand gcappaifeert wier-

de , fo continueerden hy echter op dien felven voet met geduyrige Pre-

Werft Volk
paratien, en Wervingen van Volk tot Hamburg , Bremen , Keulen,

Aaken , Frankfort , &c. en met toebereyden van Bomben , Grana-
r,"i\-y; vu) r- ten cn andere Vuyrwerken, daar aan hy veele hondert perionen op ver-

fcheyde plaatfcn in fijn Gebiet liet werken. Binnen Mttr,fler,Co-esveld

scheeps- cn Rhcxen cjuamen 600. Wagens met veele Mortieren en Gefchut

;

ruggen. ^Qt fiYeemm vervaardigde men 8000. ponden aan Touwen en 70.

Ankers tot een Schip-brugge ; Men maakte mede gereet 600. kallen

vanGreynen- ofte Vuren-hout , van binnen met biefen gevult , yder

kas van omtrent 6. voeten in het vierkant , die met haaken aan mal-

kanderen konden werden gehecht , om in der haaft een bequame Brug-

ce over de grootftc Rivieren te konnen Haan. De Boeren in Mun-
jh-r'and moften opbrengen 60. duyfent mudden rogge , waar by men

cn vivres. liet inkoopen eenige duyfent mudden tarwe, en men verbood fcherpe-

l;jk allen uytvoer van Koorn, Hammen, Spek, en andere Vivres;

men nam veel Frans volk over in dienir. , en dedc alomme een opont-

bol vanden derden man van 't Land-Volk , maar de boere jongens

Hak men in cen nieuwen rok, en namfe mede tegens haaren dank. Al-

le vordere Oorlogs-bereytfelen waren fo exceffref , als ofden Biflchop

alleen allede Nederlandfche Provinciën hadde willen inflokken. D<

önkoften daartoe wierden hem abondantelijk gefourneert van Vran

jranfch rijk. > waar bv noch quamen 100. duyfent Ttjjx-daaldcrs, die hem
GdJ -

4. nmndelijke termijnen betaalt wierden van fijne Land-Stenden.

Kut Rda« -
Hier hebben \vy vertoont de hoog-wichtige defleynen ran de Fran

derF.anflhe fc {je foaare veelvuldige Raatflagen en groote Vigilantie ; haaren onver

moeyelijkcn arbeyt en liberaal fpendeeren aan alle Hoven van Europa

om aldaar de Geünieerde Staaten te degouitceren , en tegens defelvi

alle Potentaten te animeeren , om gefamentiijk met haaren Koning

aan te fpanncn , en defelve Staaten uyt te roeyen , often minften er

in allen gevalle, dat fy haar maar neutraal wilden dragen , en blootc

aanfchöuwërs blijven van die Tragedie i die haaren Koning op 't Tbea

ter vin ds Nederlanden foucle ageeren , als mede welke Potentaten

en in wat voegen fy hebben gedifponcert ; en de onvergelijkelijke Oor

logs -preparatien vaniiaar en haarc Geallieerden, als de Koning va)
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Engeland > den Kctir-Vorfl van Keulen en den Bijfchop van
Munjler*

De Staaten der VereeügdeSProvincien fiende alle defe extremitey- nicht der

ten , hoe hemel en hel tegens haar was ontroert , en hoe fy gedreygt ^
a

4
ten in c

wierden met die meenigvuldige en fchidderende wapenen , die tct haa- Alliantie»,

ren ondergang gefcherpt wierden , witten wel, datfy alle die gevaa-

ren niet konden ontgaan, ten zy fy de Macht van haare Contra-partye

balanceerden door haare Contrarie Werkingen , dat is ; door haare AI-

liantien met andere Potentaten , en door haare nodige voorforge tot

Defenfie van haaren Staat door de Waapenen.

Om hier van by ordre te handelen , flaat ons hier voor eerft in te «iet wej

fien , hoe de Stunten der Vereenivde Trovincien hebben behertigt het waar 2 C11°-

hoognodige Poinct van Alliantiemaan te gaan met andere Nabuyrige

Potentaten , tot derenfie van haaren Staat , en tot diverfie van haare

Contra-partye , waar by men ial bevinden , dat fommige Minifiers

niet voorbaarig genoeg waren , om haar befl te doen , ten eynde datfe

fulke Deffeyncn , die haar dreygden , vroeg genoeg mochten breeken

of diverteeren , want de AmbafTadensnade voornaamile Potentaten

wierden (o laat aangefrelt , dat daar het gat al vernagelt , en de deuren

door goude Franfche Grendels van binnen geücoten waren ; dat de

Amballadeurs daar eerfl arriveerden om die tijd , als den geheeicn fer*

. eenigden Staat was in 't grootfte perieul van heel en al te genaken on-

der de macht van den Triumphanten Franfcben Koning, als ook dat

men gerefufeert heeft eenige Prefentatien , die gedaan wierden tot de

grootfte Securiteyt en Voordeel van den Staat.

Geen onder alle Potentaten was machtiger en beter gelegen tot der Si>an
ren J_oe

Straten Voordeel en tot Afbreuk van derfelvcr Partyen , aJs de Ko- veer de v«-

tiing van Spanjen , die in Navarre , Catalonien , Zonderlanden, A4i- ^
en

.

:S ê Nc '

lanen ,

r
Bourgondien en aan de Zee het Rijk, van Vrankrijk. konde

alarmeeren , en van fijn groote Deffcynen divertccren , gelijk Scipio

Ha-imbal dcde , en die Engeland onwaardeerlijke fchaade konde ver-

oorfaaken door verbod van haare Negotie , door confifcatie van haare

groote eflêc~ren in fijne Rijken en Landen, en door het incommodeeren

yan haaren Spaavfcben , Levantfchen en Canarié-Handel.

Sulke Sorgvuldigheyt , als wy hier vooren hebben gcleefen , dat de verfuym

Franfche en Engelfcbe hadden , om dcfe inconvenienten te evitcc- i^enpm-
en, en haar van spanjen te verfeekcren , noch meer forgvuldigheyt t"»tspan-

crcyfle de Welftand van defe Nederlanden van de Staaten om Span -

n te bewegen tot een Cffexjive tsflliaittie tegens alle Vyanden daar

Nn 2 na
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na Spanjen voormaals wel hadde getracht , maar in plaatfe , dat men
Spanjen in tijds door een Ambaifadcur en alle Officies daar toe hadde

behooren te nodigen , fo fond men derwaarts voor Extraordinairen

Ambafladeur den Heer 7'aats ,diein fuly 1672. tot Madrid eerft

arriveerde, wanneer de Franfche alreefulke progreifen hadden ge-

daan , dat , indien die noch weynig dagen hadde gecontinueert , delel-

ve in fuiken deteftablen poftuyr fouden verandert zijn , dat noyttere-

r
N
fid«a-

pareeren ware geweeft. De spaanfche defe Progreffen vernemende,

tien der waren heel ontft.elt en yerfet , en konden haar die fubite en onverwacht

over'fsroot te veranderinge geenfins inbeelden, offy mollen gelooven, dat een

vellus in de Van dcic beyden waar was : Ofdat de Regenten deCc Provinciën aan de

derhuden
2 " Franfche fochten verraderlijk over te geven:Ofdat der fclver oude Mi-

litaire Deugd en waare Staats-fondamenten waren vervallen ; wegens

het eerfle dorften fy de Staaten niet vertrouwen , noch eenig Orrenfief

Verbond met defelve aangaan , uyt vreefe , dat fy met haar fouden par-

ticipecren in een en 't felve ongeluk ; wegens het tweede tardeerden

. fy met de Staaten te tracleeren , om dat de Staaten haar op de Span-

jaarts niet fouden verlaten , maar haar inmiddels in beter poftuyr van

Defenfie Hellen , waar door den bovengemelden Ambafladeur aan dat

Hofniet eer yets voordeeligs heeft konnen uytrechten , als in Septemb;

ï 673 . wanneer men ïag , dat den Nederlandfchen Leeu weder tot fïj

ne oude krachten cparn , en uyt die fluymer-flekte was ontwaakt , war

van" hier na ter fijner tijd breeder.

jt^a-anl'
Ondertuffchen was Spanjen altijd befig geweeft , om fich in tijd

in Spanje», te ftcllen in behoorlijke Defenfie , en hadde ordres gefonden na al fi

buyten-Landen , leggende in Europa , om niets na te laaten , wat

nootfakeiijke defenfie mochte vereyft werden,principalijk in de Spaai

en |n de fc^€ 'Nederlanden , die wegens Frankrijk, het meeft in gevaar warei

Spaenfche Defe Landen hadden om defen tijd het geluk, van geregeert te werde

4cn .
door den Cjraafvan Monter) als Gouverneur , die meer als een va

a^Gï f*

a a'*e vor%e Gouverneurs door de Gemeente wierd bemint wegens fijn

v*jLiMouteiy admirable Conduite , incorruptiblen Yver, onophoudelijke Vigilantii

en goede Voorforgè tegens het toekomende cjuaat , waar door hy a

een voorfichtigen en wijfen Regent niet alleen de onruftige Gemoedi

ren der Staaten en Regenten derfelver Landen bracht tot een univerfe

Harmonie, uytbanden.de Corruptie, (rraftenhet Quaat, beloond<

het Goet , bevcyligde de wegen en Land-llraaten , bevryde de Neg'

tie , betaalde de Soldaten , en verforgde alles wat tot gemeene en part

ailiere Welftand diende , maar hy liet mede niet na het rninfte , dat t
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Defcnfic van die Landen wierde vereyiï. Sijne eerfte voorforge was, ^: e j,eforg(
:

: dat hy de Gemccne Geld-middelen fogt te vermeeren, fonder dewelke deSiaautie»

hy niets van gewichte konde aytrechtcn'; hy verfocht daarom met drin-

gende redenen aan 't Hof van Spatijen Subfidien van notable geld-

lommen , die hem ook wierden overgemaakt ; hy dilponeerde fijne on-

derhoorige Nederlanden , dat elk van haar als ook de Geeftelijken

vrywillig confenteerden in 't verhoogen van de Finanüen , en in 't be-

taalen van merklijke fommen van penningen ; hy was als een vlicgen-

den Held by nacht en dag opdevifites der Fortificatien ; hy ontbood '

.

q
.

alle Gouverneurs van de Fortreffcn by fich , ten cynde , om perfect,

befcheyt te geven van den toefland der felve , waar op hy fbr-

-•e '•:•
! meerde een generale Lijfte van alle fijne fterkten en plaatfen , om die

•"& ;na tijds gelegentheyt te konnen voorfien , en aan de Koningmne Re-
*•' gente daarvan reekeninge te geven; hy dede 'S'raffel , Meel elen,

:>.::. iDendermonde, Namen, Lier , Lmfenburg, Herentals en Navai"t:e

fteÉlfbrtificeeren , en de Geeftelijkheyt met confent van den Aarts-Bif-
:^m \fehop van Meehelen en 'Biffchop van Brttffel , daar aan fteik arbeyden;,

!K'|;hyIiet Vilvoorden met het Kafteel verfterken , tot behout van de
r.| Sluyfen die daarin waren ; hy ordonneerde de oude muyren om de Stad

mm\Leuven aftebreeken tot op 6. voeten hoog, en die met aarde tcvul-

.;•.;:. len , als ook eenige nieuwe buytenwerken daarom heen te maaken , en
•:•' aan eene zijde de hoogte fo te flegten, dat men 't daar foude konnen on-

der water letten ; hy dede de vervallen Wallen en 't Kafleel van de Stad

Gent repareeren, waartoe defelve Stad confenteerde 50. duyfent kreo-

nen; hy fette Bergen in Henegofi onder water; hy liet de laage Stad.
'

!,:| van Lmfenburg en Quefnoy demanteleeren , en door den Graave
:van Marcin in polfejfïie nemen 't Kafteel Argenteau , gelegen op

r: 'de Mafe , behoorende aan den tJMarqttis de Trefon , die hy vreef-

' de door de geruchten , 'dat daarover met een uytheemfch Prins wilde

handelen ; hy rechten op tot beneficie der Fortificatien veele Steen-

jakkeryen, en dede tot der felver brand 700. mannen hout hak- Aitüiayc

ken in de boflehen ; hy gaf ordre , om tot Mecbelen en 5 f

. O-
wcr te gieten 150. ftukken Canon , meeft halve Cartouwen ; hy
voorfag alle Steeden met alle nootfaakelijke Artillerie, Ammunitie,
Vivres en Volk ; hy verbood den Uytvoer van alle Vivres; hy liet allen vivres.

Voorraad van het platte Land vervoeren in de Steeden , uytgenomen
ie nodige provifie voor de Land-luyden ; hy liet in de kleyne ongefor-

:iriceerde Steeden den Inwoonders niet meer behouden , ais voor een

naand proville van Koorn; hy wierfvolk tot recmyten en maakte ge- Weivrnge,

N n 3 ftaadijo
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ftaadig nieuwe Regimenten •, hy verhoogde de foldaten haar gagie , be-

taalde haar promptelijk , en gaf haar nieuwe Cofakken; hybeforgde,

dat in alle Steeden de Burgeryen waren voorden met Geweer , en gere-

quleert onder hiare Compagnien , waarom TkuJfeL haare jonge man-

fchap boven de 18. jaaren wapende , makende 15. Vaandels , 10 wij-

ken, en 5. Gilden. Dit en diergelijke meer warende vruchten en

Effecten van de goede Adminiftratie van dcfen voorfïchtigen Politijk

en Gouverneur der Spaanfebe Nederlanden.

Sweeden quam in de affaires van Europa fodanig in confidcratic,

dat in Jamano i6~z. aan 't felve Hof meer Gefantfchappen waren,

nlfler in lo.iaaren geweeft waren,alwaar niemand meer fcheen te man-

qneeren , als oen Ambaffadcur van den Staat der Vereenigde Ts(eder-

v, die de Sweeden de eerfte onder allen hadden verwacht, om
dat fy wiften , dat tot ruïne van defelve door Frankrijk, en Engeland

groote concepten gefmect wiei den,welkers Ambaffadeurs al-feer tijde-

lijk haar aan dat Hof vertoonden. Wegens Evaeland quam daar den

Lord Conventry , wiens principaalfte Commiflïe was, dat hy de Sweet-

Regeringe foude perfuadeeren tot vernietinge van de Tripte Al-

liantie , en tot een Qffenfive Ligue tegens de Staaten , of ten miniten

tot de Neutraliteyt. Wegens Frankrijk, arriveerde aldaar den Heer

Tcwpone met defelve Commiflïe en oogmerek , als Cot.ventry

hadde, en fo tijdig , dat hy al eenige maanden te vooren daar aan 't Hof,

en by de Rijse- Raaden hadde gcnegotieert,cer een Ambafïadeur van de

Staaten daar quam, in welken tijd hy fulke groote inftantien dede,om te,

komen tot fijne intentie, dat de Sweeden rcfolveerden alle negotiatien

met hem te difrereeren ter tijd toe, dat een Gefant van de Staaten al-

d 'ar was gearrivöat , over welkers lang uytblijven fy niet weynig ver-

floort waren , 't welk de negotie van Vompone onder de hand fo avan-

ceerde , dat, wanneer den Heer Hairen als Ainbaffadeur Extraordinair

aldaar wegens de Staaten was aangekomen,doch fondcr Commiflïe, die

hem cer(ï foude nigefbnden werden , hy door groote cjuantitcyt van

penningen, de Sweeden met hem deede aangaan een Traclaat van Neu-

traKtcyt, dat biï'der Ntm. 8. te lefenis , en haar weder i^de inroepen

en vernietigen de Ofdres die fy in December des jaars 1671. van

Stokholm na Staden hadden gefonden , tor het formeeren van een Ar-

tillerye voor een Leger van 24. duyfent mannen, die fy vermeenden in

Pomeren en het Sticht Brernen t'famen te brengen , om daarmede haar'

Ibterejl wa^r te nemen , als geheel Europa mochte verwert zijn»

In Denemarken hadde de Negotiatie van den Heer van Werkendam*

E\%.
k
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Extraordinairen Ambafladeur van de Vereenigde Staaten niet. meer 1 cmt een

fucces,alsin Sneden, want hoewel de Koning /eer inclineerde tot
Nederlands

A«i-- 1^ n i- 1* 1 •
idicii .•• in-

een Alliantie met de Staaten te iluyten., en tot dien cynde al in Ff- baiiadeur,

bruario 1672. hadde uytgcgcven de nodige Ordres tot hetequipee-

renvan 25. Ooorlog-fchepen , en tot een lichtinge van ió\ Uuyfetit

mannen Land-militie , fo wierd dèn Heer van, Werkendam fo lang in

Holland opgehouden , dat hy den 12. April 1672. cerftvan Am-
Rerdam na Denemarken vertrok, alwaar hy met den Koning ncgc- d;e . daar ne

-

!•• J -i^ • o a i.- • ï- 1 1
D

-
b goueert tot

tieerde over een Project tot een nauwer Aluantie,die doch noyt is gcra- een naavrer

tificeert, alfo de franfeheen Engelfche Ambaffadettrs daar ftetk te-
JJJjJjj*

gens werkten , en kort daar na aldaar de onverwachte tijdinge quam van geefs.om

de groote progrelTen van de Franjehe en haare Geallieerde op den bo-
reeuenen-

.
dem van de Vereenigde Nederlanden , dat de Ratificatie van 't voorn:

geprojecteerde te rug hielt , alfo de Koning vreefde fijnen Staat te peri-

cliteeren met ymand , die byna overwonnen was , en wiens actiën hein

fo vreemd fcheenen , dat hy oordeelde groote reeden te hebben , om de

Vcreerdnde Staaten te d.ffidecren.

De Keyfer quam by de staaten fo weynig in confideratie , dat Cy ^et ^cn

hem niet eens toefonden een Ambafiade , om hem mede te nodigen en Ke
> Iei «

•l-r-^ T n riiii'n. rjiet Anaals
te engageeren in haar Gemeen Interelt, maar ly handelden in fanttarto gerraflect.

1672. in de Trevcs-Kamer met de Keyferlijke Miniiters den Heer
"Baron de ï Ifola Envoye , en den Heer Qrampricht Refidcnt, om
een auxiliair ofvliegend-Leger by allen voorval den Geiineerden Tro-
vincien toe tefenden, welke onderhandelingen toenmaals geen fucces

namen , waarop fy den Keyfer alleen verfochten door een Envoyê '

tot Weenen , dat hy aan haar foude gelieven te confenteeren , dewijl in

Holland de Franfche Wijnen verboden waren , en door den aanftaan-

den Oorlog de Paffagie op den Rijn voor de Rijnie Wijnen feer difH-

ciel fouden vallen , dat men Httngerfche en Oojlenrijkfe Wijnen fou-

de de Elf mogen afvoeren na Holland ,

3

t welk ook voor een proef
is geconfenteert , en wierden dienvolgcnde eenige vaaten met fulke

wijnen geconfigneert aan eenen JfacTehens Koopman tot Amster-
dam

.

De Keur-Vorfl van brandenburg wierd wegens de Staaten Gene-
?e

*™
n
e[°"'

faal in fanuario 1611. begroet door den Heer van Amerangen , en Branden-

verfocht tot een nader Alliantie met defelve ; waarop fijne Keur-Vor- burgreHof-

ftelijke Doorluchtigheyt prefenfatic dcde , dat hy met een Leger van r

25. dujfent combattanten inde Maant van Mey naaftkomende , in tk
Trefsntz-

van Bran-

perfoon wilde ftaan aan den 2}^/, en daarenboven noch in protectie
cr

'

u 2j

nemen
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nemen enbewaaren fijne Steeden in 't Land van Kleef ten behoeve

van de Staaten } die defelve met haar Garnifoen befct hadden , mits

dat hy daarvoor van de Staaten fiibfidie penningen foude trekken fo

veel , als men in redelijkheyt foude verflaan te behooren. Hiervan de-
diemet aan- fe fen Heer van Ameroneen aan haar Hoog. Moe: per Expreffen no-

wvierd. tificatie,en niet tegenftaande men dete prefentatie met beyde de armen

hadie behooren te omhelfen , fo wierd fy door b.yfondere , ik weet niet

wat voor directie , niet aangenomen , maar men accordeerde eerft op

den 6. Mej daarna het Mutueel Traciaat van Affiftentie onder

Num, 1 2. daar van de Ratificatie fo lang achterbleef, dat in plaatfe

men den Keur-Vorfü haddc behooren aan te foeken tot fpoedige expe-

ditie , dat hy de Staaten door den Heer van Amerongen moftc aan-

porren , feggende tcgens den felven Envoyé met uytdrukkelijke woor-

den : Aiïyn Heer gy hebt verraders in ti Land , defaaken voorden niet

na behooren gedirigeert , 't welk fo veel opereerde , dat de Ratificatie

in 't begin van fuly tot Hamburg den Minifters van 'Brandenburg

cerft wierde in handen geftelt.

by^den" Bif-
^en 'Bffibop van Mttnflcr wierd nyt den naam van de Sta-aten

fchop van Cjeneraal door den Heer van Amerongen mede begroet , die aan
Mimfter.

^m feiven f}eer fe grootfte verfeeketïnge dede, van dat hy het Laatfte

Traclaat , met de Staaten tot Kleef gcflooten, volkomen en in alle

fynceritey t wilde onderhouden , maar dat hy niet foude konnen weyge-

ren aan ymand van fijne Geallieerdens Paflagie te verleenen door fijn

Land , als fulx verfocht wierd ; waarop gedachten Heer den Bïffchop

• met ferieufe woorden toevoegde , dat wanneer hy het voornoemde

Tractaat volkomen wilde onderhouden , lichtelijk fien konde , ho

verre hem 't vergunnen van die paffagie mochte geoorlooft zijn ofniet,

en dat hy ficli in conformitc van dien wilde voegen , hoewel de Staa,

ten wel willen, dat fy haar van de Oprechtigheyt en Getrouwigheyi

van dien Biffchop geenfms hadden te verfeekeren , dat hy niet foud

fchroomen eer en eed te vergecten , als hy eenige avantagie mocht fie;

BrafW b
tegens naar ' welkers Ruïne hy meer beoogde als der felver Voordeel,

de Limenv De Hertogen van Lunenbnrg en
r
Bronf\vitk^ prefenteerden in fa

VorrteJTdie nuar^° i67i.aanden Heer Braffer Envoyé van de Staaten-Gene

Prefenrjtie yaal , 8000. man uytgelefcn volk te leveren op de moniterplaatfe, fc

s:°3ten

a

,

an
° vroeg ais de Staaten diefouden begeeren (alfofy 't fclve Volk alrec .'*

:

in cfFeclueelcn dienfl hadden) mits dat Cy daar voor fouden genieten ca

dewelke de- redelijke Somme van Penningen , die men haar , om de menage fo vern
Mveweyse-

weygerdc 9 dat men de gunftevandie Vorftenendje 8000. man»]*
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een tijd van hoogde noot , liever wilde miffen , als het different van

5000. Rijxdaalders fuppleeren ; Om defelve reeden bleefmede ach-

ter het Traótaat tuffchen den Heer van udmerongen en den Hertog ajs ook je

van Zei wegens 2. Regimenten te voet en 2. te paard vcorfekere Prefentatie

fubfidie om de 6\* maanden te betaalen.

Andere Princen > die mede geintereffeert waren in het gevaar van Confidcra-

^e(e Nederlanden t en niet tijdelijk waren aangefocht tot Alliantie en andere" vo"-

AiTiitentie , waren ofte verre gelegen , om tijds genoeg by de werken ften-

te zijn , ofdie nader waren , wilden haar niet geern in een gevaar flee-

ken , daar fy niet genoeg tegens voorfien waren. De meefte door invi-

die aangeport , fagen graag , dat de Grootsheyt van defen Staat , die

fonder een aanfienlijk Hooit geregeert wierde , aan het daalen raakte

;

' fbmmige , dat fy mochten revengeeren het quaat en fpijt , dat Cy meen-
den haar aangedaan te zijn ; Veele wilden hun gebracht hebben tot die

vernederinge , dat fy niemand meer konden braveeren ; En fo refol-

veerden elk haar te laten vaaren , om de flormen van haare Vyanden
voor een faifoen alleen uyt te ftaan , fo fy beft konden , 't welk fy

vertrouwden niet veel te konnen vorderen tot hunnen ondergang , aan-

gemerkt de grootheyt van hunnen Rijkdom, het getal van hunne Mi-
litie , en de Iterkte van hunne Plaatfcn.

Wat belangt de Oorlogs-preparaticn in de Vereenigde Nederlanden, va*, de oor-

fo is aanmerkliik , datdeoroote Avantages en Voordeden , diedefel-
loss

'p
f
c
Pf-

ve boven alle andere Landen genieten , lo in naturelle en artificiële vereenigde

Sterkten, als in quantiteyt van Vol^ Geld, Oorlogs-en Levens-mid-
Nedeilaijd -

delen , aan alle Staat- en Krijgs-kundigen volkomen verfeekeringe ga-

ven , dat , indien men ten tijde , wanneer men fag , dat de Vyanden
begonden ten Oorlog te prepareeren , en wanneer men uyt alle om-
ftandigheeden fekerlijk konde bemerken , dat het den Vereemgden

Staat foude gelden , alle fijne Macht met ordre hadde gereguleert], en
fijne Middelen van Defenlie gepreportioneert tegens de dreygende

wapenen, dat men, fegik, na menfchelijk oordeel, alle Machtvan
hevde de Koningen van Frankrijk^ en Engeland , als mede van de dry

Biffchoppen van Keulen , Munjler en Straatsbt4rg ioude gefteut , tot

een fpot van de Wereld gemaakt , en in der daat betoont hebben, dat

den Vereerdgden Staat invincibel was.

. Tegens de Vyandelijkeattaquen te Lande waren defe Nederlanden Sdd

e"J
ge

wonder wel voorfien met defe voordeelige Middelen van Defenrie : yan Defei fic

1. Dat die door verfcheyde Rivieren , Zeeën Wateren zijn om cin-, "è Lande
geit en verdeelt 'm Eylanden of Byna-Evlanc!en , en wc-iens haare a,s:

,

* J
r\

J

1
GebrookenO O laag- enleeglaad.
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laagte voor 't meeften deel onder water konnen gefet werden, als de

noot fulx vereyfr.

DifficiltpaP- . 2. Dat daarin zijnveele difficile PafTagien over Dijken en door
ugTcn.

laagten, diemen licht kaïVonbruykbaar maaken metdefelve Dijken

door te fleeken , als anderfins.

veeie coi.fi- 3 , Dat alle de cónfiderable Steeden , Plaatfen en Pallen, die over de-

tieffcu!

F° r* Rivieren leggen, en van den Vyand te Lande konnen genadert werden,,

waren verfterkt met fulke reguliere en fufric;ante Fortificatien ( hoewel

fy in 't laatfte jammerlijk waren vervallen , fo hadden fy nochtans licht

weder konnen opgemaakt werden ) als in geen ander tand of Rijk in

de wijde Werekl.

Meenigte 4. Dat defe Provinciën , maar infonderheyt die van Holland, Zee»
van voil<,

iafi(£ cn irrie^anci door haare menigvuldige Steeden , Dorpen , Ge-
heugten en Gebouwen ten platten Lande fo dicht zijn befet , dat nie-

mand daar fchier woont , Tonder een na bygelegen Buyrman , en yder

Provincie meer een Stad als Land gelijkt , waar uyt men kan afne-

men , datter geen Land , hoe populeus het ook zy , delen Staat over

treft in meenigte van Volk , wordende het getal in de Provincie van

Holland alleen begroot over. de 25. honden duy
l
"ent.

ra-aYicrcn

C
5- I^at <& Volk is ontfprooten uyt die oude en alom beroemde Ba -

omrpreoten tavieren , die door den Politijken Tacitus worden gepreefen , dat fy

boven alle c
Dtiytfche Volkeren in dapperheyt hebben uytgeblonken ,

en welker onvergelijkelijke Helden-daden de Gemoederen van defe

tegenwoordige Nederlanders tot genereufe acüen fodanig foude gein-

fpircert cn aangeprikkelt hebben , dat , indien fy door goede Ordre,

fonder confufie tot haar eygen Defenfie wierden aangedreeven , fy voor
r

Goct en Bloet , pro slris & Focis , liever fouden hebben willen ilrij-

den , en in 't bloejen van haar jeugdig leven (heuvelen, eer dat fy haareri

Nek fouden hebben willen buygen onder het jok van haarén Vyand,

waar van fy voormaals by verfcheyde voorvallen heerlijke preuven heb-

ben gegeven , hoewel haare Oorlogs-deugd van haare voorgaande dap-

;

perheyt al vry was ontaart.

Facile Wcr- 6. So was een groot voordeel voor de Vereenigde Staat en , dat fy by
ViJls" voorige Oorlogen en ook in tijd van Vreede , door prompte betaalinge

by alle Natiën hadden gcacquireert en ook verdient het Renomme' van

goede Betaals-Heeren,'t welk fo was geprent in de gemoederen van al-

le die ten Oorlog wilden dienen , dat de Staaten in naare Wervingen in

alle Quartiercn fuiken toeloop van Volk hadden, dat fy daar uyt in kor-

ten tijd een groote Armee van ervaaren Volk konden formeeren. Tot
Trans..
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Transport van defe Volkeren uyt alle Landen leggen defe Provinciën en Tranf-

{0 favorabel , dat men defelve met gemak en weynig koften langs de voifc

"*

Rivieren en Zee derwaarts kan brengen met Scheepen ; daar van fy

meer overvloet als fchaarsheyt hebben , werdende by fommige de mec-

nigte van Scheepen in Holland alleen geacht te furmonteeren het ge-

tal van 20. duyfent Stuks , en die van de gefamentlijke feven Provin-

ciën meer , als die van geheel Europa.

Het Gebrek , dat men mochte gevonden hebben aan genoegfamc

dappere en ervaarene Officieren , hadde men licht konnen fuppleeren

met fodaanigeby tijds aan te nemen , die haar uyt alle Quartieren met

meenigte quamen prefenteeren.

Tegens de Vyandelijke attaquen ter Zee waren defe Nederlanden voordecüge

niet minder voorden met voordeelige Middelen van Defenfie , als te
m5ddeien

o van Ueren*
' Lande : fie in Neder-

1. Want de Ondiepe Kuft , die langs heenen becjngelt is met Ban-
{

a

e

"d
jj

Wa"

ken belet alle Landinge, voornamentlijk , dewijl het Strant isbefet De' ondiepe

met veele Dorpen en Land-Luyden , die op 't geluyt van de Klok met ken
ftV°1Ban"

meenigte in goede ruftinge en aller fpoet 't aankomen van alIeVyanden

konnen fteuten.

I 2. De Zee-Gaaten zijn tegens alle Attaquen fo licht tedefendee- Defenfie

ren, als het ftrand, namentlijk door de Forten , daarmede die zijn
ee'£-# Cil -

rerfeekert , ofte licht konnen verfeekert werden , als ook door het op

nemen van de Tonnen en Baakens , en door de meenigte van Vaar-

tuygen en Zee-Volk.

3. Om den Vyanden het Hooft in Zee te bieden met een Redottta- Redoutablc

bleOorlogs-Vloot manqueert den Staaten het minfte niet, wat tot vloot«

deffelfs Equipagie dient.

4. Is de overvloet van Zee-varend Voll^ fo groot, dat fich meer er- en de -mee-

vaaren Zee-luyden vrywillig ten dienfte en tot Defenfie van 't Vader- "'Ste ™n

land prefenteeren , voor een redelijke Maand-gagie , als tot het be-

. ma:men van fuiken Vloot word gerequireert , daar nochtans de En-

gelfebe noch Franfche geen middelmaatigeVlcot konnen bevolken,

ï
:
fonder te gebrnyken het Middel van violente Prefïïnge.

Tot onderftand van den Oorlog te Land en te Water manqueer-
vo
°c

^|£g
deden Staaten noch Cjeld , noch Artillerie , noch Ammunitie, middelen ,

ji

: noch Vivres.
als :

Wat aangaat het Geld, foois notabel, dat, gelijk Aitz.ema re- G^
kent, de inkomften vau de Staaten van Holland inden jaare 164^..

geweeft zijn elf Milliocnen , of 110. Tomen Gout', bchalvcn de

O o 2 by-
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byfonclere inkomften van de Hollandfche Steeden , en de andere 6>

Provinciën ; Wel wat fullen die zedert niet vermeert zijn by de groote

multiplicatie van Volk , Negotie en Finantie ? De inkomften van de

Generalitejt , die op de Petitien van den Raad van Staaten , en op
de Reekenin^e van onkoften voor het aanftaande jaar door haar inge-

levert, geconfenteert werden» bedragen omtrent 21. Millioenen ,

die van de 7. Provinciën, na hunne byfondere Repartitie en Propor-

tie betaalt werden , behalven noch de inkomften voor de Admirali-

teyten uyt de Geveraliteyts Plaatfen in Brabant , Vlaanderen en op

den Rijn , door haare Tollen , Licenten , tkc. Eenige willen voor

vaft ftellen , dat alleen de Provincie van Holland voor eén jaar ter Ge-'-

neraliteyt voor haare portie wel gecontribueert heeft over de 16.

Millioenen.

Ingevalle defe jaarlijxfe inkomften niet toereyken , vyat foude men
noch groote fommen konnen profiteeren uyt de middelen van Particu-

lieren , die in Rijkdom en meenigte geene Natie ter Wereld wijken 9
Waaneer die fchatten behoorlijk en met vrucht wierden befteet , wat

foude men daar mede niet konnen uytrechten tot voorftand van Religie

cnVryheyt? Daar de arme enbenaude Voor-Vaderen onder Prins

Willem de I. haar wonderlijk hebben gedefendeert tegens de Macht

van den prootften Koninp- van de Chriften-Wereld , en haare onver-

brooken dapperheyt meer en meer betoont in een tijd , wanneer men-

geen raad wifte , om' 14. duyfent guldens byden anderente brengen

tot vervolg van het beleg van Middelbar? , ofmen moft belooven het-

felve geld dubbelt wederom te geven , als de Stad foude verovert zijn

;

Wanneer men om gebrek van 40. dujfent guldens de Stad Haar-
:

lem moft laten onder de verdrukkinge van haaren Vyand -, Wanneer
men om 15. honden guldens uyt te vinden , de klokken uyt den

Haag moft laten halen, die men daar na noch den Staaten mofte

cjuijt-fchelden.

Van Artillerie , Ammunitie en Vivres is defen Staat het grootfte

Magazijn , dat in de Wereld :s , en hoewel defe Provinciën op verre na

uyt haaren eygenen boefem fo veel niet konnen uytleveren , als Cy no-

dig hebben , fo zijn (y nochtans de algemeene Schuyr en Pakhuys, waar

in allen overvloet opgeftaapelt blijft, om daar mede te hulpe te komen
allen Landen , die in eenigen dcele gebrek lijden.

Alle defe en meer diergelijke Voordeden waren naaft de beflieringe

van God, en naaft de goede O rdre en Direftie van de Regenten dejer\

aUc'jfwjïrig" Landen vafte rue-fteunfels en feekere middelen,, waar door dèfcn Staai
•

ficb

Artilkrye,
Ammunite
éuVivrcs.

Ava^iagiC

d=rN:dïr-
lariders , om
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fich boven alle andere Natiën en Volkeren koncle tegens alle fijnc heden tebcj.

Vyanden ver/eekeren en beveyligen. Wat foude men met alle die avaïr nicn.

"

tagieufe middelen niet konnên uytvoeren , daar de oude H^tdcrlurh

ders tegens de Spanjaarts miraculeuflijk zijn gered , en aliefwaarig-

heeden te boven geworftelt in een tijd, wanneer fybefig waren nie*

overleg van dien hoopeloofen raad } of 't niet beft was Dijken en Dam-
men door te fteeken , het Land te doen verlinken in een onverrijfelij-

ken ftand , en op Gods genaade , met het kleyne reftant van een ge-

ruïneerde Fortuyn over Zee andere Landen te foeken , om aldaar ofge-

lukkig te leeven , of minder miferabel te fterven ; wanneer men in

Zeeland fo delperaat was , dat men het werken aan de Dijken t'ecne-

maal ftaakte , latende de Zee op yder gety het Land affpoelen , gcfint

zijnde veel liever , na hun feggen , haar door dat Element, dan dooi-

de Spanjaarden te laten vernielen. \Vy gefwijgen dan alle die defpc-

rate tijden, in dewelke defe Republijk heeft gefchud en gebeeft fo door

vrees van den Vyand van buyten , als door de confufie van binnen.

Voor fo veel raakt de byfondere Beftierinve van (jod , en wat hy in Gods beft:»-

fijnen eeuwigen en al wijfèn Raad mochte beflooten hebben tot behout
nrse'

ofbederf van eenig Volk , paft geen nietig menfche te onderfoeken,

die het tegenwoordige , veel meer het toekomende niet kan vatten ,

maarfulx moet laten tervryeren ongelimiteerder difpofitie van dien

grootenGod, die alles na fijne onafmeetelijke wijsheyt beftiert, en
die oorfaak en macht heeft , om uy t te roeyen wien hy wil , wiens goc-

dertierenheyt wy alles willen laten bevoolen blijven , en alleen onder-

foeken , wat na menfehen oordeel apparentft en waarfchijnlijkft is.

Maar wat aangaat de Ordre en goede DtreÜie van de Regenten , die
r ??

ot
.

rak
f*

wasfoo nootfakelijk , als alle de boven-verhaalde middelen t'famen , goedel Duc-

want defe T^ederlanden konden fo min tegens de groote Vyandelijke jj**
«n d«

Macht , fonder goede Ordre behouden blijven , als een lichaam fon-

der bequame conftitutie kan leven. Het kleynfte vereyft even fo goede

Ordre , als het grootfte , en hoe foude het groote Hemels-gebouw fij-

nen ordentelijken fwaay en werkinge konnen hebben , indien het niet

wel geordineert en na de maat gereguleert ware, om welke reeden

Orphem en Thytagoras van gevoelen waren , dat de Sonne de Maat

vande beweegnis der Sterren flaande , een feer foet geluyt en harmo-

nie geeft , dat /Dorilaüs bewoog, om de wereld Gods Orgel te Hoewciof
noemen. - qudijk in

Hoewel ofte qnalijkdefe nootfaakelijke Ordre inde Vereenigde ^ voorfa

Nederlandenis waargenomen , als die gedreygt wierden met een Oor- J
1

'^?^"

O O 5 log genomen,,
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log fo te Water als te Lande , fal blijken , als mên eens examineert

,

wat preparatien en voorforgen tegens die aanftaande onheylen mede
fijn gedaan te Water en te Lande.

Hier vooren hebben wy genombreert de voordeelige middelen van

Defenfie , die defen Staat tegens een Vyand te Lande te goet hadde

boven andere Natiën , waar van wy het eerfte hebben geftelt in de Fa- *

mrrent de vorable Situatie defer Provinciën , tuflehen Zeen , Rivieren en Wa-
teren , daar door die als Eylanden te Lande inacce/ïibel waren , en daar-

om by den vermaarden Gmcciardin onwinbaar gerekent werden. Dit

groote voordeel , dat de Natuyr dcfe Provinciën gunde , wierde door

de Natuyr den felven Provinciën op eenige plaatfen weder ontrok-

ken i doch niet fo, ofde kunll: en arbeyt hadde de Natuyr hier in kon-

ben verbeeteren , gelijk een exempel , om fulx aan te wijfen , ge-

noeg fal zijn

:

Het oude B.ttavifcbe Ejland {Ir.fitla Batavica) wierd ten tijde

van Keyfer Caligttla , gelijk ons Snetonitis verhaalt, omvat met 2.

Armen van den Rtjn, die fich fepareerden terplaatfe, daar fy fich

nu noch fepareeren , namentlijk by Schenken- Schans. De Slinker Arm
heeft haaren naam de Waal en cours tot nu toe noch behouden voor

by Nimwegen en (jorcum, voor welke laatfte plaats fy haar met de

Maas vereenigt , en t'famen de Zee invloeyen. De rechter Arm be-

houdende den naam van den Rijn , ftroomden toen voor by Arn-
hem , Wijdte Dnyrjleede , Vytrecht , Lcjdtn en Catwijk. in de Zee,

welke paffagie by Catwijk^ door Sant en Duynen verftopt zijnde de-

fen Arm heeft cours doen nemen na Cuylenburg , schoonhoven en fo

voort in Zee. AI wat met defe twee Armen en de Zee wierde omvat, I

gelijk als Zuyd-Holland) Vytrecht , en het Noorder gedeelte van
Cjelderland , voerde voor outs den Naam van Batavia , welkers bo-

venfte gedeelte hedendaags noch de 'Betattwe quafi Batavia ge-

noemt word.

Terwijlen den Roomfchen Veld-Overften Vrufus Nero Sticf-

foon van Keyfer Augu$us omtrent dit Eyland den Rijn overgefcheept

was , om de Vriefen te beoorlogen , liet hy tot commodieufer trans-

port uyt den Rijn by Arr.hem een Gracht graven tot by T>oesborg

in de Rivier voor outs de Snla , en nu de Oude.-Tj[ptl genoemt , wel-

ke Gracht met de Rivier voor by Zutphen , Deventer , Hattem en

Campen 'md.eZuyder-z.ee loopende, nu genoemt wordden ?^W|
of Fojfa Drufiana, dewelke foveel waters uyt den Rijn trok, dat

Drufus uyt den 'Rijn door defe Gracht enden Onden-Tffnl voor

{hoorn,

Drufus heef»

den Yfïul

doen gra-

ven.
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ih'oom , met fijne Hcyr-Iegcrs in de Zujder- en IVoord-z.ee fchecp-

te, en omheen in 'Duytsland oorlogde. Door defe Gracht wiérd

NooYt'Holland , Gooy-land, het heelc Jicht van Z/jtrecht encen
groot deel van Gelderland , namentlijkhct ^uartiertMndefCèlA

. we mede gemaakt tot een Eyland , 'tweik met Bs.tavia naderhand

onder eene Heerfchappye vereenigt zijnde , met recht den naam meii-

teerde van het B*atavtjche Eyland.

Dit Eyland was door fijne om heen ftroomende Rivieren fo fecuyr, veylrshen

dat het ofgeen Land-Vyand hadde, ofgeen vreesde, en zedert het van'tBwa-

fijnen boeiem-vyand , namentlijk de Spanjaarts hadde uytgedree- Viud^
}
"

ven , is het van geen buyten-vyanden geincommodeert , als eens of

tweemaalen door defelv'e Spanjaarts , diehetfo haaft weder moften

cjniteeren , als fy het hadden geinvadeert. Maar terwijlen by de Staat-

i fche Rjqennge fonder Stadhouder ( die altijd meer het Gemeene
Beft , als particulier voordeel van d'eene ofd'andere Stad beoogt ) aan

allen Steeden en Regenten fouverainder Macht wierd gegeven, als voor dat verfvwk*

heen , nam elk fijn eveen voordeel fo wei waar , dat fy haar om het Ge- 1S dcor '
c e >

r *

J
,

J O J }?en voor-
meene Beft weynig kreunden , 't welk oorfaak was , dat de Steeden aan dcei der ste-

en omtrent de Waal leggende , als Rotterdam , 'Dort , Gorcum
,
^"

a

"n dc

Worcum, Bommel) Ttel en Nimvaenen geenfins wilden toeftaan,

datmen even boven Schenken- Schans aan de Waal-kant door kribben

den Stroom eeniger maten foude dwingen na de overkant , om den

Neder- Rijn en TJful navigabel te houden , die by fomer-tijd en

droogte niet konden bevaaren werden , om dat fy door flik en grind-

fant fo aanlanden, datmen den TJftil en Rijn droogs voeds konde paf- cn door de

feeren, en dat die in 't jaar 1668. door feekere curieufe boeren dwars den Neder-

doorploegt wierden. Defen natuyrlijken verloop van water op den * !,'n en ïf-

I %jn en TJftil ontnam dat Batavifche Eyland fodanig fijne avanta-

gieufe fterkte, dat men in'tjaar 1666, geduyrig gealarmeert was,

uytvreefe, dat den Biffchopvan Munfler met fijne Troupen, door

denondiepen TJful de Velauw foude intrekken. En hoewel de Stee- daarover

den aan den Rijn en TJful leggende , door haare demonftratien van nigheyt ow-
hetgrootfte nadeel en perieul , datterin 't verloop van die Stroomen ft°ftr -

voor den geheelen Staat latiteerde , de Staaten deden refolveeren, om
den fierken Stroom van de Waal naden 'Rijn en TJful door krib-

ken wat te diverteeren, endoor het weggraven van den Oever van

den Rijn die Rivier te verwijden, om het affakkende water te beter

fchoot te geven , fo willen doch de Steeden aan de Waal leggende,

door finiftre praótijken , die kribben en werken van haar effectfodanig

te
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te fruftreeren j dat alle moeyten en koften vergeefs waren , die de Sta-

ten daar toe ordineerden. Dit mag metrecht een van de voornaamftc

Oorfaken genoemt werden van alle die calamiteyten , die defen Staat

van haaren Vyanden zijn overgekomen , waar Tan hier na breeder.

Den Yflni De Staaten overdenkende het groote gevaar, dat haar vanron-

ftSkr met domme wierde gedreygt , fochten het gebrek van den Tfful te fecon-

aewencBc deeren met Retrenchcmenten van YJJul-Oort af na beneden , ter di-

ftantie meer als 15, a 16 uyren weegs, die onder de Directie van

den Veldmarfchalk Vorfi Maurits van Nitjfau , op de Velauxve langs

de Rivier wierden vervaardigt door geduyrigen arbeyt en exceilive ke-

ften van den Staat , ter tijd toe , dat die tot perfectie wierden gebracht,

en lieten tot Amfterdam opbouwen nieuwe Uytleggcrs fonder Kielen,

om op dat ondiepe water te konnen gebruyken.

Ondiepte Den 'Rijn van Schenkjn-Scham tot Haffen , fijnde met fijn kromt-ens

'>Tde

a

^Riiii 1
cn bochten een fpatie van vijfuyren , hadde door het verloopen van de

Driften Stroom 4. a 5. plaatfen, die niet meer als 2, il. enten

hcogften 3. voeten diep waren, daar de Vyanden bequaamlijk door

konden paifeeren tot in de 'Betauvit , en fo noch eenige diepte en

drift was , die was fo fmal , dat men met 2. a 3. fchuyten naaft mal-

kanderen te leggen gemakkelijk een Brugge daar over konde flaan,

die niet ge- om welke oorfaaken even fo nodig was een fufficant Retrenchement

SSS m« *anSs ^en Rij* tot defenfie van de Betauwe , als langs den Tfjul tot

een Reuen- defenfie van de Velauxve , dat echter niet gefchiet is ; Of daarvan de

nod™was.
at

oorfake is geweeft d'onkunde omtrent die ondieptens , die niet te excu-

feeren is, ofeenige andere reeden, is ons onbekent. Maar 't zy fo 't wil,

men maakte alleen by het Tolbup een Borftweeringe , en liet den

hcelen Rijn voort ongefortificeert leggen , ter tijd toe , dat men daar

den Vyand fag aankomen , wanneer men wierd overvallen , als men
nauwelijx de fchop in de aarde hadde , om tegens de voorfz. droogtens

eenig Retrenchement op te werpen.
Gcdeputeer- J)Q 'Provinciën van Gelderland ,V)trccht en Over-Y/ful , wien

Rijn, cm'die net meeft aan de Yerfeeckeringe van den Tfful gelegen was , fonden
ie verdie- ^ a y # weeken voor het aankomen der Franfchen haare Gedepu

teerdens na den Tfful , om daar van infpectie te nemen , en te cjelibe-

r-eeren , wat nod'g was tot deffelfs defenfie. Defe Heeren bevindend

dat deMont vanden 7\[eder-Rifi door Grint-fant fo feer verftopt

was , dat het water geen fchoot konde krijgen , noch dat fulx metuw
refoiveeren graven licht te remedieeren was , vonden goet , een cpartier uyrs bo

mal té "gr«- ven Sohenl^en- Schans aan den Luys-bos een Canaal door Lobtt
ven, rêcl,£
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recht op 't Tolbuys aan te doen graven , ter langte van omtrent 500.

roeden , waar door fy fo veel waters meenden te trekken , dat den -Ne

der-%ijn en T(fttl wel 4. a 5. voeten waters Touden aangroeyen.

Het jQuarüer vandcVcUuwt prefenteerde daar toe 1000. Boeren,

gelijk den Veld-Marfchalk^Vorfï Mamits mede 1000. uyt het

Land van Kleef, waar toe indien Vytrecht en .Over-Yjfxlpro rato

hadden gecontribueert , was dat wenfchelijke Werk geéfle&ucert ge-

worden binnen 14. dagen. Doch alfo door feekeren Heer dit goet

voornemen , onder verfcheyde voorwendingen wiercle getraineert , daar in fy

addreflèerden fich de voorn. Heeren Gedeputeerdens aan het Ccllegie ^ * cr "

van de Heeren Burgermeefleren der Stad uimfterdam , haar met vec-

Ie pregnante reedenen voorftellende de noctfakelijkheyt van haare In-

tentie, en demonftreerende de faciliteyt tot dat nodige Werk, indien

fy alleen wierden geafJïfteert met 30. a 40. duyfent guldens ; Doch
alfo maar 3. Burgermeefteren prefent waren , als de Heeren fan van

de Pol , M r
, Lambert Rejnft en noch eencn , wierd de faake daar op

'uytgeftelt , dat , terwijl de vierde van haar Collegie in den Haag
was , fy op dit Poinór, niet konden refolveeren , waar op de Gede-
puteerdens haar waarfchouwden , dat fy fouden gelieven toe te fien

en forg te dragen, dat anderflns apparent was, dat fy den Vyand
wel binnen 6. weeken mochten voor haare Poorten Hen , 't welk

ook fodanig uyt viel , dat het geen 2. weeken fcheelde , of de

Vyand was geavanceert tot op een mijl of anderhalf na by jlm-

fierdam.

Uyt vreefe , dat de gefamentlijke groote Macht der Vyanden den

Rijn ofte Tffiil, door force ofte lift, mochten komen te paffecren, en tct

.
in 't hert van Holland in te dringen ( 't welk men fekerlijk wifte , dat

haare intentie was,en dat Monfr.de Lionne niet alleen in fijne geinterci-

pieerde Memoires aan den Koning in de Spaanfche Nederlanden, maar

ook de Franfche Pölitijke en Militaire Schrijvers opentlijk in haare boe- Franfche

ken leeren , dat men ten eerften met alle force moet doorbooren tot in .
t conque"

;'t herte van een Land , dat men wil conqueftccren , en dat men aldaar ftecreu.

voort moet affteeken de hert-ader , waar door alle omleggende leeden,

zijnde d'andere plaatfen, uyt gebrek van nootfakelijkheden en door per-

plex^teyt moeten verflauwen , fonder fich lang op te houden met Fron-

tier-plaatfen , die men kan paffeeren , welken raad Dttc de TuYeme aan

;den Koifng te defer tijd ook hooglijk haddé gerecommandeert ) oor-

beelden eenige Provinciën feer wijffelijk, dat het hoog nod'g was, Een Affnij-

-iat men een Affnijdinee foude vervaard^en, om by nectval teqcbruy-
c,u

?
c dlc

* o i? ' ' D nou ~
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kentegensden verderen inbreuk derVyanden, waartoe fy uytkofen

de Vecht , die men van de Zuyder-Zee aftot Vytrecht en voort tot

aan de Rivier de Lek^ toe , mét een Retrenchement foude verfterken
;

En onaangefïen men aan de Arbeyts-Iuyden en Boeren , die daar aan

fouden werken , fulx al hadde bekent gemaakt , fo bleef het mede ach-

ter, gelijk mede het fortificeeren van Naarden, Rhenen en Amers-

foort , als ook het doorfteeken van de Grep en de Veenen , om al

het Land daar omtrent onder water te {tellen , daar over men veel met

de Ingenieurs hadde gedelibereert , maar geene refolutie genomen , al-

fo die van Vyt recht fuftineerden , dat de koften daar toe moften ge-

dragen werden by de Cjeneraliteyt of by Holland , dat het meeft daar

door foude werden verfekert, hoewel Holland prefenteerde de helft

van defelve onkoften , als ook die tot de Fortificatie van de Stad Vyt-

recht fouden gerequireert werden , te willen fourneeren en tot haaren

lallen nemen.

2. Wat aangaat het Tweede Avantagienfe Middel van Defenfie,na-

mcntlijk de DijpQile Tajfavien over Dijken endoor Laagten, &c.

fo vereyflen denootfakelijke voorfichtigheyt , dat men die paffagien,

waar door men konde dringen tot in 't herte van 't Land , by tijds fo

wel hadde behooren te verfterken , ter plaatfe , daar men foude refol-

vecren , om defelve door te fteeken in tijd van noot , als men noot-

faakelijk geoordeelt hadde de Vecht en de boven genoemde Plaatfen

te fortifkeeren ; Men foude dan dat groote gevaar niet hebben uytge-

ftaan , daar in Holland was , als den Vyand tot Vytrecht , Naar-
den , Woerden en Oudewater met geheele Legers was door gedron-

gen , en heel Holland , fon^er eenig obftacul , voor hem hadde open

leggen , wanneer men in 't uyterfte van de noot, en als men den Vyand
alle ogenblikken in 't midden van Holland verwachte , noch mofte re-

folveeren tot het doorfteeken van de Dijken , en die omtrent den door-

fteek te fortificeeren , gelijk op alle paffagien gefchiede , als by We-
fop , op den Am(fel , by 'Bodegrave , Gocverwellens-fluys , Schoon-

hoven > Gorcum , en op andere plaatfen meer , waar door menmira-
culeufefijk heeft gefteut den verderen inbreuk der Vyanden , waar van

hier na breeder. Ingevalle men in tijts , met het fortificeeren van de

voorfchreeven Vecht , Steeden en Paffagien de Provincie van Holland I

en wat daarmeer binnen lag, hadde gecircumvalleert , na den voor- U
flag , die van eenige Provinciën en Leden daar toe was gedaan , men
foude ongelooflijken fchaade zijn voorgekomen , die men nu heeft

j

moeten lijden met het openftellen van fluyfen, en doorfteeken van

de Polders. 3. Het:
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3. Het derde avantagieufe middel van Defenfie , namentlijk alle de verA-ym

heerlijke en redoutable Fortrejfen waar mede den geheelen Vereenig-
|JJÏJcS-en?

e

den Staat , als een vallen Tuyn was omheynt en bebolwerkt , meer als

eenig Land ter wereld y om dat die , ofde meefte van dien zedert het

overlijden van den Iaatften Stadhouder , fofeer waren vervallen, dat

fy haar voorig wefen en fterkte quijt waren , fo vereyften de nootfake-

lijkheyt , dat die vervallene Fortreffen voor eerft en voor al hadden be-

hooren gebracht te werden in flaat van genoegfame defenfie , gelijk fy

te voren waren geweeft , en dat men den Nederlandfchen Tuyn daar

door fo wel hadde verfeekert ende geftopt , datter geen muyfén hadden

konnen door byten tot in de kaas-kamer ; Om welke reeden in Dec.

des jaars 16ji. uyt den Haag wierden gedeputeert eenige Heeren

tot befichtinge van de Fortificatien aan den Rijn en-Yjful , waar onder

Sijn Hoogheyt mede een was , dewelke op fijn wederomkomlte in den

Haag aan den Raad van Staaten klaarlijk te kennen gaf alle de voor-

naamfte Defe&en , die hy op 's Lands Frontieren hadde geremar-

queert , dewelke al te vooren genoegfaam gekomen waren ter kennif-

fe van de Regenten , door de iterative demonftratien van de Gouver-

neurs en Commijfen van alle Fortreffen. Hier op hadde men met
alle mogelijkheyt behooren te vigileeren , en alle Frontier-Steeden

met genoegfaam Volk en Nootfaakelijkheden te voorfien , te meer,de-

wijl fuiken grooten lengte van het Land voor der Franfcben inval open

lag aan de kant van Keulen en Lu)\ t en voor den Hijfchopvau

<JA/Cunfter hun ouden Vyan laan de kant van Weft-pbalen. En wan-

neer men bevonden hadde , dat men het groote getal van al die For-

treffen fwaarlijk hadde konnen brengen in behoorlijken ftaat van defen-

fie , om eenige itormen uyt te ftaan , die met vigeur daar op mochten

gedaan werden , fo hadde men ten minflen de Rivieren en Moeraffen,

waar door defe Provinciën geflooten leggen , behooren te befbrgen

tegens allen inbreuk , en van de bnyten frontieren Hechten die plaatfcn,

die minit confiderabel waren. Men hadde in allen gevalle eens behoo-

ren te gedenken aan de recommendatie , die Trins Fredertk, Hen-
drik H. L,M. 3. a 4. uyrenvoor fijn dood dede aan den Heer Jjhti-

tin van ^obbreebt , Controlleur van de Generaliteyts Fortificatien , die

hy by hem ontboden hadde : Dat men vijfder voornaamfte Generali-

teyts Steeden van alles wel behoorde te provideeren , en te onderhou-

den , dat de andere Generaliteyts FortrefTen van minder belang waren,

daar van men in tijd van gevaar eenige foude mogen demolieeren , en

dat men daar by een reedelijk aantal van goet geclifciplineert Volk in

P p z dien ft
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dienft mofte houden , waar door geen Koning ofPotentaat defen Staat

foude konnen ofdurven deeren. Maar men floeg in de wind de «roede

aavijfcn van den Marfchalk Wurts en van eenige andere Militairen, dat

men de kleyne en ininft confiderable Steeden met het platte Land fcude

verlaten , en van daar na de Vafte Steeden brengen allen voorraad van

Ammunitie, Vivres, &c. om daar door den Vyand buyten de Rivieren^

en Moeraflen te houden , en aan hem te veroorfaken alle gebreck van

levens-middelen , en dat men binnen de Rivieren met een goet Leger

fowde paffen op alle defleynen van den vyand , om te fecondeeren alle

plaatfen , die noot mochten lijden. Maar hoe men d.efe Steeden en

Sterkten naderhand heeft voorfien en opgemaakt, en hoe defeótueus

men defelve heeft laten liggen, fo datter geen eenige plaats fonder no-

tabel gebrek was , fal fpeeialijk vertoont veerden , wanneer wy in het

Derde Deel het overgaan van elke Stad in 't byfonder fuiien tractee-

ren.

HstVootr a. en 5. Het vierde en vijffte Middel van Defenfie, namelijk de

meealete
^ Menigte der Ingefetenen van defen Staat, en derfelver goedt Cou-

d« ingefc- ra je was geen kleyn voordeel tot refiftentic der Vyanden. Wat Cou-

ha^écou- ngc en Tegen-weer de Burgeren voormaals, wanneer fy niet halffo

«3=1 fterk waren , als nu , op fommige plaatfen hebben betoont , blijkt ge-

noech by de Hiftorien haarer Voor-Ouderen : Als den Admirant van

)Arraion in 't jaar 1599. fijn hooft geftooten hebbende voor Schen-

ken-Schamr, een aandag op Bommel hadde, wierd hy afgedreeven

door de Burgeren. Als ^000. Spanjaarts, behalven eenige Ruyterye,

in 't jaar 1605. de Staa "Bergen op Soom fo vigoreus beftormden , dat

fy eenige Buyten-Werken inkregen , fo fprongen de Burgers den Sol-

daten fo dapper by , dat fy de Spanjaarts weder uytfloegen ; En als een

maand daarna de Vyand met 5. duyfent mannen te voeten 5. Com-
pagnien paarden , de Stad 's nachts op vijfplaatfen fo geweldig aanviel,

dat hy een Poort open en de Val-brugge nederkreeg , roepende al

Victorie , fo w'erd hy door de Burgeren weder fo manlijk gekeert , dat

hy met verlies van veele doden , en 50. wagens gequetften mofte re-

t"reeren. Als de Burgers van Hatttan in 't jaar 1629. de Spanjaarts

op de Vclati.v fagen aankomen , fwoeren fy malkandercn trou , en

-•braaken vrywillig haare Huyfen en Tuynen buyten de Wallen af; als

nu de Spaanfe fagen, dat de Burgers punt boden, en gerefolveert waren

ten uyterften toe te vechten , moften (y weder retireeren , gelijk mede

o"> defelve tijd Graaf Hmdrik^vttn den 'Berg mofte vertrekken van

voor .Harderwyk. > ak nY hoorde de antwoord van de Burgeren by een

'brief I
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briefop fijne opeyfehlnge vandeStttdj dat fy gcfwooren hadden, eer

en eed tot den.Jaatften druppel bloets te willen betrachten , tot defenfe

van haare Stad', die haar toevertrouwt was. Van de Courage der Bur-

geren en Boeren in 't defendeeren van haare 'Religie en Vryhcyt (waar

voor haar nu ook Rond te vechten ) zijn overtollige bcwijfen de teeke-

nen van haar nieenigvuldig burger-bloet , waar mede haafr alle wateren

zijn geverft , en alle akkeren befprengt , en de Steeden fo bec;ootcn,

dat den ouden 7-V;w Willem met wraarheyt feyde, dat men 'tfelvc

met heele becken langs de Straaten fag heenen loopen.

En hoewel de Burgers en Land-hiyden in de(b dagen mede wél fou- hoe veival-

den behertigt hebben haar eygen behout , gelijk haare Voor-Onderen, len is -

daarvan fy ontfprooten waren, fo waren fy nochtans, bchalvcn de

Burgers yan eenige weynige Steeden , de Krijgs-Ordres , en Wapen-
handelinge geheel ontwent ter oorfaake van den Iang-duyrigen Vreedé

en florifante Negotie , en dat men in vecle plaatfen en ten platten Lan-

de in 10. a 20. jaaren haar g£en wapenen hadde doen hanteeren , noch

tocht of wacht waarnemen ; Tot welk verval in de laatfte jaaren noch

öuamert fommigc grocte Steeden van alle Provinciën, uyt oorfaake

^

(
gelijk het toen den naam hidde ) van Menage, dat men de Burgets op

geen koften wilde drijven.

Als men on de aankomft der Vyanden bedacht de groote onerva- _ .

rentheyt der Ingefetene , en datter veele in de Steeden , en noch meer tene wij-

ten platten Lande haare behoorlijke Wapenen en Monteeringe niet
<'eni5

i

La"e

hadden , dsde men voorfichtig , dat men alle de Ingefetene op Geweer geftdr.

ftelde, enordre gaf , dat fy met de wapenen leerden omgaan. Maar-

ofdit tijdig genoeg bycjuam , kan men licht oordeelen , als men eens

bedenkt , dat toen den Vyand rondom op de Frontieren vaardig lag

tot den aanval.

Het Sefdeen Sevende Middel van D.efenfie , dat defen Staat hadde H-e men in

in 't werven en tranfporteeren van eoet en ervaaren Volk , in 't op-
'

e begin Volk

rechten van fumcante Legers , en in 't aannemen van genocgfame dap-

pere en geëxperimenteerde Officiers , was fo voordeelig , datmen den

gehcelen Staat en alle Steeden fo wel hadde konnen befetten en verfee-

1 keren , dat alle de Vyanden fo haaft hadden moeten keeren , als fy aan-

cjuamen. De eerfte voorforge , die van wegens defen Staat gefchiedc

in 't werven van Volk, was in Januario 1670. wanneer men de

Franfcke ongemeen frerkten Oorlog fag prepareeren, en wanneer

niemand (ten miniten als uyterlijk fcheen) fekerlijk wift, wienhet

gelden foude , Vreefende elk een voor den eerden aanftoot ; En hoe-

P P 5 wei
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wel om defen tijd de laatfte hand geleyt was aan het werk van de Tripte

Alliantie , die men een Capezoen van de Franfche Ambitie reekende»'

waar door elk een meende verfekert te zijn tegens het hollen en furie

van de Franfche , fo wierden fy nochtans door de groote prepara-»

tien , tot uytvoeringe van haare deffeynen , by alle Potentaten fufpect,

en voornamentlijk by de Staaten der Vereenigde Provinciën , "dewel-

ke , hoewel noch in 't midden van Vreede , edoch als goede Politijken

al dachten aan den Oorlog , tot dien eynde haare Militie met nieuwe

Recreuten en Wervingen vermeerderende na dit Concept , compen-

dieus aldus geftelt.

Concept van Wervinge , Recreute en Egalifatie van de

gantfche Militie van haare Ho t Mog* te[amen
n?u de andere Militie.

R U Y T
De oude Ruyterye beftaat in

De Recreuteringe fal beloopen

Enrde nieuwe Wervinge

E 41 Y E.

2715,

1440,

Maaken 5690.

VOET-VOLK.
Het oude Voet-volk beftaat in . . . 29265.
De Recreuteringe fal beloopen . . . 16050.
De Egalifatie in •--'•-• • • 4°95»
En de nieuwe wervinge in 1 o. Regimenten tot 14.

Compagnien, bedraagt . , . . 14000.

So dat de Militie te voetfal uytmaken • 63410.
En die te paard t als boven . .. , 5690.

Endefo in alles . . . 69100.

Koppenj
Koppen!.
Koppen

1

Ruyterc

Koppenj

Koppen!

Koppenj

KoppenL

Koppen»^
Koppenj

~Man.

tot genoe- Defe tijdige voorforge van de Staaten wierd van de heele wereld
j

gen van eik, rt00gft;e gclaudcert , en gaf groot genoegen aan de Gemeente

,

hoope , dat de Staaten als trouwe Regenten , tot behout van den

len Staat , met fulke vigilantie fouden continueeren , gelijk als fy voc

metRecruy- fichtigen wijflijk hadden begonnen. Defe Recruytes en Wervinge

weWervin- dewelke inde maand van Maart 1671. als de Oorlogs-preparatien

-

Se"- Vrankrijk en fijne Adherenten hoe langs hoe meer toenamen , door <

oude en nieuwe Nederlandfche Officieren buyten den Staat der Verc

nig<
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nigde Nederlanden wierden begonnen , kreegen op den Titul van de
Staaten Generaal fuiken toeloop, dat andere uytheemfche Wervers
niet 't aannemen van Volk mollen feil flaan , dewijl fy genoeg seoccu-

peert waren met het volk , dat fy airede geworven hadden , te bewa-
ren, op dat 't felve tot de Staaten Wervers niet mochte overlopen, die

meer geld op hand gaven , en prompter betaalden , als de andere.

Maar hoe "devordere Wervingen, 'dietot confervatie vanden ge- Hoe 6cm0m
heelen Staat hoog nodig ware» , zijn gedilayeert en opgehouden , tot dw Wer-

dat den Vyand vaardig lag tot fijnen Optocht , fal blijken,als men eens nïS,de»
betracht , hoe veele en groote difpuyten en oneenigheden gereefen ^fg^ou-

zijn tuifchen de Staaten der refpe&ive Provinciën , over het verk.ie-

fen van een' Militair Hooft of Capitejn Cjeneraal ( van welkers over 't ver.

hooge nootfaakeiijkheyt wy in het Tweede Deel op pag: 250. ge- ^cJ
a
-

n

fprooken hebben ) willende de meefte Provinciën daar toe geavan- teyn Gene

ceert hebben Syn Hoogbejt den Heere Vrince van Oranje , gebruy-
raaI

'

kende daar toe veele pregnante en dringende redenen van fijner Hoog- daar toe sijn

loffeliiker Voor-Ouderen groote fucceilèn en Meriten , van fijne Prin- Hooêhc .

vr

celijke Gaaren io in een prematuyr Verftand,Wijsheyt, Beleyt, Gods- mandeerc

vruchtigheyt , Maatigheyt als vordere Deugden, en van fijne byfonderc WiCrd'

; Liefde onder 't Volk , &c. Maareene Provincie wilde daar toe geen-

fins verfhan , pretexeerende de Mtnderjaarigheyt van Sijn Hoeaheyt,

en het perieul , daar in de Vryheyt defer Landen foude geraaken , by al-

dien men Syn Hoogbejt het Swaart in de hand gaf, &c. Dit difpuyt

wierde gaande gehouden ruym 4. maanden , en met fuiken gevaar , dat w.

aar uyt

'tfomtijds gefchaapen ftont,als ofde Unie, dat falutaire werk,daar door °»t'p">oc'en

den geheelen Staat der Seven Provinciën dus lang noch onverbreck- ife^en^d-

Iijk wast'famen gehouden, foude zijn gediiTolveert , en de Provin- vei%m
>

cien van malkanderen gefcheurt , werdende 't felve aan d'eene zijde ge-

dreven met fuiken heevigen paiïie, dat feker Hollands Regent in de te-

genwoordigheyt van eenige Leeden uyt deVergaderinge niet fchr-oom-

de uyt te braaken Liever Fransch als Prins; Woorden in ^weike
ï- w •

'

«i- ' r «« t> 1
uyrgebiaakc

voorwaar die geen getrouw Patriot, ik geiwijge een Regent, maar veel wiexde»

eer fodanip- een paften,die niet als de totale ruïne van defen bloejienden hj***^
?n gezegenden Staat beoogde , fonder welke ruïne lijnen vervloekten a l s

tfenfch noyt tot efrècte konde gebracht werden. Abominabel is 't voor p
^t cea

lïeningefeetenen van defen Staat te wenfehen, dat defe Natie, die, buy- Gruwel is.

:en exempel, haare Vryheyt meer bemint als haar eygen goet en bloet,

*n van een Een hoofdige Regeeringe van alle tijden afeen gruwel heeft
: jehad , foude gefubjecteert worden onder een Koning, die niet beoogt,

als
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als fijne glorie te planten op den puyn-hoop der geftoorde Vryheyt van

alle Volkeren , en flch boven alic Wetten fodanig te (lellen, dat fijne

onderdanen niet anders zijn (ouden als Efelen , daar van hy by veelen

als een Koning den naam draagt. Abominabel is het , feg ik , fulx te

wenfehen alleen om reeden , dat den bloeijenden Oraajen-Sprtiyt , ( en

eenigen Erfgenaam van die Helden , dewelke , volgens eygen beken-

teniue van de Staaten , alleen de êere dragen van Inftrumenten geweeft

te zijn , waar door den ceheelen Staat tegens de infulten van den Mach-
tigden Koning der Chriften-wereld is geconfervcert , en in voorfpoct

boven alle andere Volkeren geaugmenteert , ) in cjualitcyt als Capiteyn

Cjeneraal , en geenfins'als Souver-air. , niet mochte navolgen de voet-

ftappen van fijn Hobg-lorïelijke Voor-Vaderen , om fo wel als fy,

de £)ierbaare Vryheyt defer Landen met fijn bloet te verfegeien en

te beveftigen tegens de gevaarlijke bedreygiugen van dien Koning

,

wiens Ambitie (gelijk die vanden GrootenAlexander) metdege-
hecle bekende Wereld niet te verzaaden was , maar dat men 't fclve

Capitcynfchap Generaal voorheenen liever foude opgedragen hebben

aan den Hertog van Turenne of den Prins van larante , twee ge-

fwoorene Voorvechters van dien, die toeleyde defen Staat met Oorlog

.. te beftooken.

heyt woxd De voorgemelde réciproque Concertatien en Diipuyten over 't cli-

G-a
te

«S.
geeren van een Capiteyn Generaal , duyrden tot op den 25. Febrnary

1672, wanneer men eyndelijk accoord wierd , om aan SijneHoo^-

gemelde Hoogheyt op te dragen het Capiteynfchap Generaal over

de Generaliteyts Militie, met fulke reftrictien en limitatien, als te

fen zijn inde Formulieren van fijne Inftruciie en Commiffie onder

Nam. IQ.

vcorflag En hoewel de Provincie van Vytrecbt al op den 28. November ?'fö

tör de Wer- 1671. ter Generaliteyt advijs hadde ingebracht , tot het augmenteeren
vinge. van cje Militie tot 120. dnyfent man , waar door men in 't toekomende

alle fubfidien voor vreemde troupen foude konnen profïteeren , en hoe

wel door de refpective Provinciën, geduyrende het boven gemelde "&

difpuyt , fterk wierdc gedrongen op de R'efolutie tot de efrective Wer-
vinge , fo wierd defelve nogtans op pretext , dat men cerft moftc eens

zijn wegens de Electie van een fapïteyn Generaal , fo lang gétra'necrt
Eerflc Wer- en lTytgeftclt, tot dat men eerft in 't laatft van Febr. 161 1. refol veerde

ftek, tot de Wervmge van 2i2cfc. man , bcltaande in 10. Regimenten te

voet , en 1 5. te paard , waar van de Provincie van Holland alleen 8. te

paard en 5.te voet , en de 6,'andere Provinciën t'famen 7. te paard en

5- £e
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"5. te voet voor haare^ repartitie fouden werven, beftaande de Regi-

menten te voet in i4_. Conipagnien , elx van 100. man, en die te

paard in 6. Compagnien , elx van 80. paarden. To]t aefe Wervinge , P%feiea

verkoprén de Staatenvm Holland op den 9.10. en 11. Febr, eém mea.
'~

de Hooft- Officieren uyt die Militaire, dewelke uyt alle Quartierenal

in IS^oyemb. i6ji. haar cp de notificatie van defelve Staaten in 's Gra-

ven-hage hadden laten vinden, en die op den 15. Jannarij i6j-i.

haare Namen , en wat Chargien fy verfochten tct de nieuwe Wervinge
voor Commiifariflèn uyt de Heeren Gecommitteerde Raden hadden

doen aanteykenen. Die haar hadden doen infehfijvén tot Colonncls

waren 80. in 't getal, tot Lieutenants Colonhéls ïoo.en tot Ma-
joors 106'. nevens een feer groot getal tot Capiteynen.

Om dat defe Officieren door 't lang tardceren van haare Eleclie 'm véde offi.

den Haag veel gelds verteerden, wierden veele van haar fo malcontent, ve^a
b

r

S
rv

dat fy haar begaven by de Franfche, Keulfche en Munfterfche, alwaar fy vreemden

verwelkomt en aanftonts geëmployeert wierden , gelijk mede meer als

: 20. geëxperimenteerde Officieren deden, die door den Veld-Marfchaik

Wtirts tot Hamburg provÜionclijk aangenomen zijnde, lang waren op-

gehouden, op hoope,dat ordre van den Staat aan den Heer Wurts fbude

komen, om defelve Officieren in eflèctueelcn dienft aan te nemen, daar

na lang , doch vergeefs, gewacht was , 't welk namaals fuiken fchaars-

hgytvan ervaarene Officieren veroorfaakte, dat men genoctfaakt was

Vtele fodaanige aan te nemen , die noyt Militairen waren geweeft.

De aangenomene Officieren- moften na 'tftellen van behoorlijke

Cautie, en het ontfangen van d'Aanrits-gelden buyten het Diftriér. van

den Vereenigden Staat haar Volk werven , en het Voetvolk binnen ,6:

sn de Ruyterye binnen 8. wecken op haare refpective Loop-plaatfen

,:ompleet leeveren. De Officieren, zijnde van d'ecrftc Wervinge, ver-

trokken in 't laatft van de maand Febr. i6~jz. na haare Loop-plaatfen. capitulatie

Om defelve tijd wierde in den Haacr ook recapituleert met den Graaf £
ct
i
en

'
v 1 '

r» • V r> 1
" iJ I

• r Graaf van

'Mtt'DoMa, om in de Switïerfche Cantons te werven $600. Switiers; Dora,

net den Prince van Courland , om te leeveren een Regiment Dragon- M
™
tog Vaü

Iers tot 1000. koppen, en een Regiment Ruytcrs tot 700. koppen, cou/knd,

ils ook met den Graafvan Koningsmark , om 1500. man , alle binnen &la£ va«
(en tijd van. 4. maanden compleet te leeveren binnen de limiten van Korngs-

efen Staat, 't welk haar om de korte tijd onmogelijk was.

Tn April daaraan volgende wierd ter Gencraüteyt weder Refolutie rcn tweede

cnomen , om aan te üellen een tweede wervinge , van 2 1 ó'co. man-
en , daar toe de Officiers aangenomen zijnde in 't Iaaffte van defelve

Q^ct maand
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maand mede na haare refpective Loop-plaatfen vertrokken , om haar

Volk ook compleet te leveren te voet binnen 6. en te paard binnen

8. weeken. Naderhand vertrokken eenige van de Officieren van de

10. Regimenten elk van 1400. man , die de Staaten van Holland en

-Weft-Vriefland voor haare Provincie in 't particulier wilden aan-

nemen. Andere, die eerft op den 19. Mey waren geëligeert tot

56. Compagnien te voet, en 16. Compagnien Mariniers, vertrok-

ken eerft na haare Werf-plaatfen in 'tlaatft van defelve Maand, als

de Koning van Vrankrijk Majïricbt al met fijne Legers gepalfeert

was , om welke tijd mede vertrokken de Colonnellen Stokbejm en

Borke*i om ydereen Regiment buytens Lands te lichten. Eenige

refteerende Wervingen , die noch niet waren begonnen , hoewel de

Confenten daar toe al gedragen waren , bleeven achter , om den ver-

Ioopen tijd , en om de pretentie van den Vyand.
«ie te iaat Behalvcn dat defe Wervingen fo laat waren begonnen , dat het

wr.s aaiige- D O
ftcir. onmogelijk was , om al het Volk tegens den Optocht der Vyandert

compleet te hebben , en behalven dat de refpecYive 6. en 8. weeken

den Officieren by haare Capitulatien voorgefchreeven , tot defelve

Wervingen te kort vielen , fo waren daar en boven door de tijdige

en voorbaarige Wervingen der Vyanden de befte en meefte Soldaten

aireede fo weggelicht , dat by na niet meer als jongens en onbedree-

vene , en dat noch in fchaarsheyt overig waren , waar by noch dk
cjuam , dat op de meefte nabuyrige plaatfen door de Overigheeden

alle vreemde Wervingen wierden verbooden , waar door de Officie-

ren fowel buyten als binnen de Provinciën wervende, genootfaak

wierden twee- of dry-dubbelt getal aan te nemen , daar mede fy

's Lands en haar eygen geld verfpilden , en evenwel pas halve Compa-
gnien konden leveren.

t>e u-ervinte ^e 3600. voornoemde Switfers zijn noyt ten voorfchijn gek<

van switfers men , want als de Cantons van Zurich , Bern , Bafel en Schaf-

iooj.

ruC e
* hatijen , die de Wervinge aan den Cjraafvan Dona aireede hadd

geconfenteert , fagen , dat dele Vereenigde Provinciën , door de ft

bite en groote progreflen van haare Vyanden by na t'ondergebrach

en alle Paffen na defelve Provinciën door de Franfche aireede befe

waren, verbooden fyden Uytvoervan haar Volk, alhoewel al e

gedeelte daar" van geworven was, en ftelden in plaats van diema;

Vaft- en Bede-dagen , op dewelke fy met haare geefteüjke wape
nen voor 't behout defer Landen haare Geloofs- en Bonds-gcnote

wilden ftrijden.

H-
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Het Volk van den Graafvan Koningsmark cpam eerft in 't na-jaar sd aade!i;k

by Troupen over,-Üi dat van den Trins van Courland arriveerde
efieftvn" dc

• ïi'i j /
. -. , ' , Iaat aange-

niet eerder als in de maand van December 1672. dewijl het in Cour- fteide w«-

land , Koningsbergen , 'Dantfig en elders geworven was.
vinge"

De (jraaf van Wïtgefleyn , die een Regiment te paard in het

Graaf[chap Waldek^ hadde opgerecht , heeft het felve met geduyrige

fatigues noch ter nauwer nood herwaarts gebracht en gered uyt het

gevaar , daar het in 't paffeeren omtrent Munflerland inftak , alfo

de Munfterfche Troupen of haar pallen.

Van de eerfle en tweede Wervinge bleeven veele Compagnien ach-

ter , die door te korten tijd niet konden gefuppleert en ter behoor-

lijker Monfleringe gebracht werden ; Veele die geworven fouden

werden in de Generaliteyts plaatfen aan den Rijn , waren op 't aan-

komen derVyanden niet half compleet ; Veele waren noch fondcr

Geweer , en de Oude Militie was mede fo defectueus , dat den Staat

niet half fo veel effective koppen in dienft hadde als fy betaalde. De
14.* duyfent man , die de Provincie van Holland voor haar particu-

lier aannam , wierden om de korte tijd even fo min compleet , als die

van de Generaliteyt.

So feer als men de vooren verhaalde groote en avantagicufe midde- D'Equipagie

len van defenfie te Lande heeft verfuymt en verwaarlooft , en daar ["^ au e

'

door alle Steeden en Provinciën gelijk als open geftelt voor de Fran~. kracht be "

fche , als ofmen haar in den boefem van den Staat als Vrienden wil-
yva

de recipieeren , fo feer heeft men ter contrarie de voordeden ter

Zee behertigt om de Engelfche met allen vermogen te refilteeren,

, even als of die alleen Vyanden waren. Offulx gefchiede, dat men
meergebeeten was op Engeland als f^ranl^rijk^^ of dat men geloof-

de , dat een Victorie ter Zee den Vrecde met die Kroon mochtc

1 verhaaften ; of dat men wel wilde fien , dat het Employ van den

Trince van Oravge in fijn begin met eenige rampen mochte vergefel-

fchapt gaan , en alfo dienen , om deflèlfs Authoriteyt te befnoeyen,

daar men genootfaakt was hem den naam van Capiteyn Generaal te

laten behouden , is ons onbekent ; Alleen dit weet elk een wel , dat-

i men alle de voordeelen , die den Staat hadde omtrent een Oorlog ter

Zee, (waarvan hier vooren yets is gehandelt) beyverde eninftaat

gebracht. 1. So wierd al het Land-Volk, dat omtrent het (trant Het Land-

woonde , op behoorlijk Geweer gefet , en geordonneert op 't gcluyt
p gewJcer

van de Klokken , en het branden van de Vuyr-baakcns haar in aller Sc ftclr>

fpoet te begeven aan de Zee op haare Rende-vous , alwaar fy tot hulp

Qj] z von-
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Dezcéktè vonden veel Volk van de Lmd-Militie , 'tmeeft te paard. 2. Op
met Foae« yer-fcheVde Zee-plaatfen, daar men eenig nericul konde voorden, wier-

den nieuwe rorteii opgeworpen, de oude gerepareert , en ieekere

luyden geordonneert , om op 't opnemen der tonnen en baakens te paf-

vtoot
gr° 0tC

^~n ' a^ s d^e Vyand möchte naderen. 3. Heeft men geëquipeert ful-

cquipcert, ken redoutablen en numereufen Oorlogs-Vloot , als men uyt defe Lan-

den noyt hadde in Zee gebracht , waar van de fpeciale Lijfte te fien is

en met veel
on<^er Num. 20. Behalven defe Vloot hielt men noch een goet aantal

zee-voik be- Oorlog-fcheepen vaardig voor een referffc. 4. Bemande men die
manr

' Vloot met uytgelefön Zee-Volk , dat men verkoos uyt die groote mee-

nigte ," die haar vrywillig voor een ordinaire Maand-gagie aanbooden,

om ai te keeren de Vcreenigde Machten van de twee grootfte Konin-
daar by fich gen , die dit Land den ondergang gefwooren hadden. Veele getrouwe

een^e^o" Ingefetene wierden door de liefde tot haar Vaderland fo verre bewoo-

,

lontaucn. gen, dat fy haar als Volontairen begaven op de Vloot, om haar lijf 1

'en leven ten Gerneenen Befte te facrifïceeren. Onder defe waren dry
j

jonge Amfterdamfche Heeren , als Cjcrbard HaJJ'elaar , Mr.Coen-

raat van Heems'^erl^ en M*. fan Bercb , waar van de eerfte met]

40. mannen met roode Engelfche mutfen , de tweede met 60. rnan'-j

nen met blauwe mutfen, en de laatften met 8.mannen met groene mut-l

ten , op haar eygene koften haar op de Vloot begaven , en fo weynigj

. pericul ontfagen , dat den eerftcn door een Canon koegel gedood , er

den derden in een nadere Battalie fijn halven voet verloor.

Alle z«- Men was fo voorfichtig, dat men alle Oofterfche, Noortfche,

verboden
1

,

w
Groenlandfche en andere vaarten fcherplijk verbood, om daar door het]

Zce-volk aan Land te houden en alle gebrek van Matrofen op de Vloofj

te eviteeren , als mede om gcene occaiïe te geven , dat den Vyand dooi;

fijne Caperyen fich met de Nederlandfche Koop-vaardy-fcheepcn foui

de verrijken , en de Nederlandfche Koopluyden verarmen.

ca verfchey- Tot Verbod van allen nytvoer , uyt defe Landen ; Tot waarfchon

eicPiacaten winge van alle Neutralen , negötieerende op de Havenen van Frank
l

ie zec

C

con- rijk. en Engeland ; Van de goederen van Contrabande en van de Al
cexnwrcade furantien van Franfche en Engelfche Scheepen en Goederen ; Tot ge

beleytover de Oorlogs-Vloot en Rang der Officieren, Encourag

inent der Officieren , Soldaten en Matrofen , en tot aanmoedig

van alle goede Ingefetene en Patriotten , deden de Staaten Genera

allomme publiceeren defe Pjacaaten, hier achter onder Num. 2

Hoe men de geproClldceit.

for'ïT
**' Het gemeens Midièl tot onderftant van den Land- en Zee-Oo!

Io;
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log, namentlijk Geld, wierde wegens fijne abfotute 'naotfaakéTijk-

heyt fo feer bcbertigt , dat men in 'c begin van defen Oorlog geen ge-

brek daar van hadde, want men roemde in de Provincie van Hol-

land, dat men eencapitaal van 70. tonnen gouts tot een Refervc irj

voorraad hadde, om- 't felve alleen in deuyterfte extremiteyt aan te

tallen , behalven de Ordinaire middelen , die aireede in 's Lands

Comptoiren waren , en die noch dagelijks ftonden in te komen uyt

de oude en Ordinaire en uyt de extra-ordinaire nieuwe Middelen van

Finantie, als van Betaalinge en Capitale Leeninge fo van ioö fte
. als

2oofle
. penning; van de Taxatien óver de Vafte Goederen en alle

Gerechtelijke en gehypothekeerde Brieven van Verbanden Obliga-

tie , cvc. van den Import op CarofTen , Wagens , Paarden en Schuy-

|
ten , van 't Paffagie-geld en diergelijken meer , als mede van de

Rentiers , van dewelke men groote quantiteyt van penningen nego-

tieerden, en a depofito opnam, tot lafte van de Generaliteyt, van el-

ke Provincie in 't byfonder , en byna van alle Steeden. Verfcheyde

Provinciën en Steeden lichten veel Gelds op lijf-renten van Ingefe-

tene in Holland , en voornamentlijk tot Amflerdam. De Staaten van

Holland om den inkoop van Lijf-renten te faciliteeren , gaven by Or-
donnantie den Voogden van Wees-kinderen Vryheyt, om lijf-ren-

ten op 't Land te mogen kopen voor Wees-kinderen goederen , dat

(y anders na Rechten niet en vermochten ; Sy ordonneerden mede
by een Placaat , dat het Land 5. ten hondert, ofecnen ftuyver fou-

de genieten en inhouden van yder gulde Los-rente en Intcrelt van de

Capitaalen , loopende ten lafte van 't Land ; Doch defe reductie nam
geen effect , ter oorfaake , dat men daar door de gewilligheyt der

Rentiers feer diffiailteerde , om aan de Staaten meergeld telcenen,

die gerefol veert hadden , noch een notable fomme te negotieeren.

In Zeeland focht men fijne Finantien te {lijven door een Placaat,

waar by men ophiefeen Contributie en Leeninge van gewerkt Gout
en Silver , om die binnen de refpecl'ive 14. en 28. dagen te voldoen

tot 7. maal foo veel, als den vijf-hondertflen Penning bedraagt , ge-

lijk breeder te fien is onder Num. 22.

Den voorraat van Artillerie , Ammunitie en Vivres in defe Neder- Men hadde

landen, fo inde Publijke Magazijnen, als in de Pakhuyfen van de yoomadvau
Koopluyden waren onvergelijkelijk, enfufficant tot een Oorlog van °5?i

loss' en

eenige jaaren , hadde men die behoorlijk gemenageert, en nagevolgt de hoeften"

gemeene Oorlogs-Wetten , en het doen van Vrankrijk, Engeland en

bcyde de Bilfchoppen van Keulen en Muniler , die by rigoureufe Pla-

Q^c]
3 caten
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crtten fcherpelijk verbooden allen uytvocr uyt haa're Landen vangoe-

nét uytvoe- deren van Contrabande , die in den Oorlog dienftig zijn ; Maar in

v "nï
dea

P^
aat ê van dien act men den vryen uytvoer toe van Artillerie , Am-

munitie en Vivres uyt defe Landen na alle omleggende Magazijnen
tegcns alle der Vyanden ; En hoewel den Staat daar over gewaarfchout , en de

winge,' periculen daar van gedemonftreert wierden , fo wierd den felven

uytvoer niet alleen niet verboden , maar gemantineert , en wierden

berifpt en beftraft die Commandanten , dewelke tot voordeel van

't Land het vervoeren van de Oorlogs-Waaren wilden incommodee-

Mcn ver- ren._ De Heer Mart en van fucben Commandeur tot Wefel door
boot aan een vertrouwt Vriend uyt Holland met alle omftandigheeden ver-
Miirten van ...... J

-> i
• i 11

3'mhen die wittigt zijnde, dat tot .dmjrerdam eenige Scheepen waren belaa-

aanteïou-
^en met Ammunitie en goederen van Contrabande, die onder paf-

den. poorten op Keulen , vervoert foude werden in 't Franfche Magazijn

tot T^uys , heeft een Schip vol Ammunitie geladen aangehouden

,

en den Staat fulx genotifkeert , aan defelve overfendende Copye
van de Pafpoort (hoopende , dat de Stad Wefel op die wijfe, en

fonder koften van den Staat foude genocgfaam voorden werden

van kruyt , loot , &c. daar die Stad weynig van in voorraad hadde,

en van welk gebrek dikwijls demonftratien waaren gedaan , doch

al te vergeefs ) waar op hy ordre ontfieng , dat hy niet alleen het felve

Schip foude ontflaan , maar dat hy ook alle andere Scheepen met
fodanige pafpoorten gemunieert zijnde , haaren cours foude laten

houden. Doch als de Magazijnen der Vyanden compleet waren

,

wierd den Uytvoer van de goederen van Contrabande verboo-

den by een Placaat van den 13. Mey 1672. dat onder Nnm.2$.
te lefen is.

Men liet na Men liet een groote cjuantiteyt Salpeter na Vrankrijl^ uytfchee-
vranknjk pen in die tijd , als de Koning fterk ten oorlog prepareerde, enalfler

groote in heel Europa fchier geen Salpeter meer was , als by de Ooft-In-

van&üpeter.
difche Compagnie defer Vereenigde Nederlanden , die fulx den

Staat hadde aan geprefenteert ; Alleen wierd in de Maant van Maart
1671. verboden den uytvoer van Paarden uyt defe Provinciën. Het

loflijkfte Middel , dat den Staat by der hand nam , was de toevlucht

tot God,' met een Dank- Vaft en Bede-Dag, om hem op den 2c.

January 1672. cenpaariglijk af te bidden alle heyl en feegeninge

tegen de Vyanden van buytcn, en tegcns de onheylen van binnen,

waar tegen men beter foude verfekert zijn geworden , als men ne-

vens het Gebet ook hadde by der hand genomen de nodige middelen,

de
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die men door Gods goetheyt fo overvloedig befat , denkende dat

God helpt den genen , die fich felfs helpt , en die alle mogelijke mid-

delen gebruykt.

Hier mede hebben wy fo demonftratijf, als in een Spiegel, aan Bj, ance van

de eene zijde -vertoont de overgroote prcparatien ten Oorlog fo te Machtenfo

Lande als te Water van de Koningen van frankrijk cn Engeland ,
t

'° ^fe

?'*

als ook van de Btjfchoppen van Keulen en Mmfter ; En aan de an-

dere zijde het groot verval en verfuym fo in 't conferveeren van de

waare Staats-Maximen en Gronden , zijnde de vafte Fundamenten

vanden Vereenigden Staat, als in 't prepareeren tot denLand-Oor-
log, gelijk mede ter contrarie de Vigilantiein 't equipeeren vaneen

redoutable Oorlogs-Vloot ; En hebben alfo met een ware en onpar

tijdige Balance gepondereert de vveder-zijdfe Oorlogs-Machtcn,

en bevonden , dat in den Oorlog te Land aan d'eene zijde was een

Militie met een glorieufen Koning tot haar Hooft , en aan d'andere

zijde een Militie fonder Hooft ; Daar geoeffende, hier ongeoef-

fende Officieren ; Daar meenigte van Krijgs-volk, hier fchaars-

heyt ; Daar Attaquanten , hier Vluchtelingen ; Daar Courage , hier

Verflaagentheyt ; Daar Ordre , hier Confufie ; Daar veele Vrien-

den en Geallieerde , hier geene ; In fumma daar was alles volmaakt

en perfect , hier was niets fonder notabel gebrek.

En hoewel geene Comeet-Sterren door haare verichijninge de- Roemen het

fen Oorlog met haare Rampen voorfeyt hadden (gelijk anders van denaanfiaan-

veele eeuwen af is geobferveert , dat fy aan de Wereld veele Onhey- de^oork.g

len , aan Rijken en Landen haare Omkeeringen en Revolutien , en konde

aan Steeden haare Verwoeftingen en andere publijke Calamiteytcn V00lhen -

hebben voorfpelt en gebootfehapt ) fodede nochtans het opnaaien

van de voorfz. Balance aan veelen gelooven , dat nu het fatale Sterf-

jaar voor de Geünieerde Republijk gebooren was , te meer , dewijl

het nu even hondert jaaren was, dat den eerften Fundament-Heen

tot den opbouw van dele Vrye Republijk geleyt was door het innemen

van den Briel door de Water-Geufen , die daar van door onweeder

en Gods-befchikkinge , en niet met voornemen waren meefter ge-

worden.

De Equipagien te Water gingen aan weer-kanten by na egaal

voort , fo dat die beyde balanceerden , nytgenomen dat de Vlooten

van Engeland en Vrankrijk ge&mentlijk eenige Scheepen en Volk

fterker waren , als dit van de Nederlandfche Republijk.

In gevalle wy nu ook eens de Schaal van dc(e weder-zijds Machten

met
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met defe gemaakte Balance , en een onpartijdig Oordeel ophaalcn,

en bedenken , dat het Effect conform moet zijn met de Oorfaak , wat

konde men oordeelen daar minder uyt te lullen volgen , als in 't regard

van den Oorlog te Lande aan de eene zijde alle gewenft fuccesen

voorfpoet > en aan de andere zijde alle quaat fucces en tegenfpoet , en

in 't regard van den Oorlog te Water , als dat het feer apparent was,

dat die fbude gedreeven werden met egaalder concert ?

Defe Balance doet niet alleen curieufe Staats-kundige , maar ook

die gene , die maar een rauwe en gemeene kennifle van Staats-faken

heeft , fien door Oogen als Verre-kijkers in 't verfchiet den Inhout

van dit volgende 'Derde Deel , waar in \vy den Land- en Water-Oor-

log van de jaaren 1672. 1673. cn I<^74« met haare nootfaakelijke

fucceffen , en der felver ware oorfaken Specialijk tracteeren.
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Europa was

in 't jaar

1670. in een

in de
de
e

en
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UROPA het kleynfte , doch het Eedelfte en

Gecultiveerde Deel van de Wereld , was in den

jaare 1670. door het maken van de Vreede tuf- aigemeenc

fchen de Turken en Venetianen , en tuflchen de

Mofcoviten en Krimjcbe Tartaren , die toen al-

leen noch in Oorlog waren , en Europa daar door

noch in eenigen deele verwerden , gebracht tot het

Geluk van een Univerfele Vreede en Algemeen Armifikium , daar

mede het noyt gekroont was gevveeft , 10 lang het Natiën en Volkeren

hebben bewoont gehad , 't en zy in den jaare na de Scheppinge des

"Werelds 3 562. wanneer den opbouw van den Tweeden Tempel, die een ?eli
>
k h

Voorbeeld was van de Kerke <\es Nieuwen Teftaments, onder T)arius fchepping

Nothtts begonnen wierd , en in den jaare 3984. wanneer den Vreede- 3

Vorft onfen Salig-Makjr ; 't Hooft van die Kerk , de Vreede voor het

Menfchelijke Geflagt met fich op aarden bracht onder de Regeeringe

van den vreedfamen Keyfer Auguflus ; In welke twee gelukkigfte tij-

en geene Hiftorien mentie maaken, dat Europa door Oorlog was

verwerf. Defe Algemeene Vreede liet aan Europa nauwelijks fijne foe- een aige-

te en aangename Vmchten proeven , ofwierde ontruft door die groote ^"i"
1

Krijgs-ruftingen , waar mede het aan alle kanten niets alleen wierde

gedreygt, maar ook ontfteeken met fuiken univerfelen Oorlog, dat daar

van by na geen Lit en Gedeelte bevrijt bleef; Alle dry de Keyfers , die m "eröand

jjin Europa gefondeertzijn , als die van de Chnfteu, Turken en Rttjfen bevrijt bleef

[vatten het Oorlogs-fwaart op tegens haare Vyanden ; Vier van de

b. Koningen, als van Frankrijk^ Spanjen , Engeland en folen

wierden gefchud door het gewoel van Mars , die de dry overige als

[van Sweden , Denemarken en Portugal mede deden beeven en par-

pcipeeren van het gemeene Ongeval , waar van geene Duytjche of

lianpaalende Vorflen bevrijt bleeven , en dat de Smtfers en geheel

Italien allarmeerde.

R r Defe
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Defe Tragcedienam haar begin op het Theatrttm van de Veree-

nigde Nederlanden , 't welk hoewel te kleyn was , dat groote Perfo-

nagien haar met eeren daar op mochten prefenteeren , fo achten 't hem
de Koning van Vrankrijk dien Grooten Monarch geen fchande , om
hier felfs in Perfoon te ageeren , en alle Grootfte Machten van Eu-
ropa mede in 't fpel te trekken : Hy die een Land gebiet , dat ach-

tien maal grooteris, als de gefamentlijke feven Geünieerde Trovin*

cien 1 Hydie Medalienliet gieten, vertoonende aan d'eene zijde de

opgaande Sonne , die dampen uyt de aarde trekt en di/ïïpeert , met dit

opfehrift : Ikjoebfe in de hoogte op-getrokken : ( namentlijk de Veree-

nigde Nederlanders ) ikj"alfe wederom te niet makjn , en aan de an-

dere zijde fijn Perfoon , trappende op een verheerde Leeu > nevens

welken feven gebrooken pijlen leggen ; Hy die al te voorbaarig in ee-

nige Vaandels liet fetten : Gallt fovis igmbus iÜus : Dat is. Qe-

jlagen door den Blixem vanden Franfchen Godt , en dieby een Sonne

fetten defe fuperbe woorden : Nufquam meta mih'i : Dat is. Ner-
gens is my een perk^ ge/lelt ; Ja hy die wegens fijne groots- en op-

geblaafentheyt braveerde met het Devijs : Nee Tluribus Impar

:

Dat is. ^Alleen behendig tegens veele , en die om glorie alleen wil-

de ftrijden , dorft Nederland , dat kleyne hoekjen Lands alleen niet

aantalten , maar moft om delTelfs wille heel Europa tot fijne hulp

roepen , en verfcheyde Princen meyneedig maaken. Hy voert met
fich op dit Theatrum den Kern-Varft van Keulen enden Bijfchop

vin Munfter , als ook den Koning van Engeland , die onaangefien

fijne 3 Koninkrijken , de 7 Vereenigde Provinciën in groote twaalf-

maal overtreffen,, nochtans het Praludium ofte Voor-fpel van den

Oorlog door inducüe vaneenigequaat geintentioneerde , begint op
fodanigen manier, die ftrijdende is tegens het Recht aller Volkeren,^

en tegens alle voorgaande Tractaaten van Vreden , en die niet ver-

wacht konde werden van een Koning , dewelke preten'deert niets te

beoogen , als Genereusheyt en Rechtvaardigheyt; Want hy in Maart
1672. wanneer de Heeren 'Boreel en Meerman als Extraordinaire

AmbafTadeurs van de Staaten aan dat Hof befig waren met middelen

voor te fiaan tot wegneminge en befhïfinge van de difterenten , die hy

moveerde , en wanneer noch geen Oorlog was gedeclareert tegens de

Nederlanders , die men volgens voorige Tractaten gehouden was 6.

maanden voorheen te waarfchouwen , eer men eenige vyandelijke

actiën foude pleegen , uytfond eenige groote en wel bemande Oorlog-

fchecpen onder Holmes, met orcfre, om in 't Canaal te kruyfTen op

de
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de rijke Vlooten, die de Nederlanders van Smirna, uyt de Straat, ©nd«Hoi-

Spanjen , Liffabon en S*. Vbes verwachten , om die onvoorhoets te
mcs '

overvallen , en als een proy in haare haavens in te fleepen , om door

middel van dien fchat de Nederlanders te vinniger te beoorlogen. Hy
gebruykten daar by voorts die loosheyt, dat hy middeler wijle door fijn

broeder den Hertog van fork. aan verfcheyde Engelfche Scheepen

liet Pafpoort geven op Holland > dat hy verfcheyde Hollandfche Sche-

pen uyt fijne Havens onverhindert liet vertrekken , en het generaal

Beflag op alle Scheepen van fijn Rijk afdeede , om te minder reden te

geven van achterdocht wegens fijne intentie op de Smirnaafche en an-

dere Vlooten , denkende dat de fchaade , die daar uyt mochte ontftaan,

veelvoudig foudevergoet worden met fijn ingebeeldenlkoftelijken buyt.

De Heeren van de Admiraliteyt refideerende tot Rotterdam van van welk

defen toeleg eenige kenniffe bekomende , fonden ( om de Engelfche j^"'

°

t

geene de minfte reeden van oftenfie te geven ) op den naam van Parti- Rotterdam

culiere Koopluydens , geinterefTeerdens in defelve verwachte Schee- k"c

n

g

lflc

pen , uyt de Maas feker Hoeker , met exprefle laft , om in de En - van «fat

gelfche Havens aan 't Canaal alle Nederlandfche Scheepen aan te ^Hoeker,
feggen , dat fy van daar fouden vertrekken , als fy niet wilden geno-

men zijn , en om in 't Canaal ten minften een maand te kruyflen, om
de Vloot van Smirna , Spanjen , &c. die toen ter tijd van Cadix

vvierde verwacht, beftaande in 66. Zeylen , waaronder 5. Con-
voyers , te weten Capiteyn de Haan Commandeur , du 'Bots Vice-

Commandeur , Cornelis Evcrfz* de Jonge Schout by Nacht , 'Poert en

facob van Nes den Ouden,in de wandelinge genaamt den Ouden 'Boer

faap , en 61. koftelijk geladene Koopvaardy-fcheepen , gewaardeert

op 180. tonnen gouts, als ook de Vloot van Lijfabon en S*.Vbes

fterk 21. Koopvaarders met eenen Convoyer onder Capiteyn Kind,

te verwittigen van hetapparent cjuaat defleyn der Engelfche, en om
fulx te mijden, dat fy haare reys achter Engeland om fouden nemen
na 't Patria. Welken volgende defelve Hoeker in 't derwaarts zey-

len , in Duyns , Douvers , Wicht , ^Portsmuyden en Portland de

Nederlandfche Scheepen ter rechter tijd waarfchoude, en fijne reys „ ,

11 il 1 . ., • » Vi 1 < die de ver-
voort vervolgde , totdat hyop den 22. Maart in t Canaal op de waduevioa-

hoogte van 'Bevefiel heeft ontdekt en verpreyt eerft de Vloot van I

ĉ

n
w°Jr

t

^
ckt

Liffabon , en kort daarop die van £adix% aan dewelke hy fijne ordres fchout,

toonde , 't welk Capiteyn de Haas , als Commandeur van de Spaan-

fche Vloot dede refolveeren , om alle de Capiteynen en Schippers aan Krijgsraad

fijn boort te feynen , met dewelke hy krijgsraad houdende, bevond fo g eh°«dcn

Rr 1 diep
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diep in 't fanaat vervallen te zijn , dat fy feer fwaarlijk in de wind op
haaren cours konden veranderen , om achter Engeland om te zeylen ,

maar dat fy haar reyfe recht door de Hoofden fouden moeten ver-

vorderen '

y hier op worden defe beyde Vlooten in dry Efquaders

gerangeert , elck onder 2. Convoyers , en voorts op alles, on-

der ferieufe recommendatie van dapperheyt, een goede Ordre beraamt,

dc vlooten die onder Nttm. 24. telefenis. Dus dreeven fy met kalmte en miftig

ccfich" v"n
Ü weer ^en geneelen nacht door tot 's anderen daags , wanneer fy om-

de Engel- trent n.uyrenvoor 't Eyland Wicht zijnde, uytZeeop haar fagen

fchcepen,°
g* affakken acht kloekeen welgemonteerdeEngelfche Oorlog-Scheepen,

en dry Kitfen met haar Gefchut te boort, voor dewelke defe Convoyers

en Koopvaarders behoorlijk haare Vlaggen en Zeylen ftreeken. Na de

Middag omtrent 2. uyren cjuam den Ëngelfchen Commandeur Hol-

mes den Commandeur de Haas fo na , dat hy hem toeriep , om met
fijn boot aan boort te komen •, De Haas hem felfs niet vertrouwende,

en twijfelende, wat de intentie van Holmes mochtezijn, fond hem
met de boot fijnen Schipper aan boord , dewelke fo haaft niet was over-

geftapt , of wierde feer qualijk met woorden en flaagen ontmoet

,

't welk die in de boot fiende , haar tou afkapten , en onder eeni-

(re mufquet- en piftool-koegels , die haar wierden nagejaagt, af-

dreeven , tot aan een van de Koopvaardy- fcheepen , alwaar fy (ich

bergden.

dewelke vy- Hier op gaf den Ëngelfchen Commandeur heel onverwacht met

ginnen te a- fcherp de heele laag aan de Haas , diedefelve met fijn beyde laagen

gecjien, beantwoorden , eer Holmes fijn Schip hadde gewent. Met dit begin

verhief fich den Strijd der Ëngelfchen tegens de Nederlandfche Vloot,

op dewelke defelveals felle wolven (fchoon in Engeland geenrede-

loofe wolven zijn , fo waren defe rovers noch flimmer , om dat fy foch-

ten te roven tegens Recht en Reden van andere Volkeren , fonder

voorgaande Declaratie ) op een hoop weerlofe Schaapen , met groot

gejuych en gefchreeu furieus quamen aanvallen , in meeninge, om
haar van malkanderen te ftrooyen , en dan te gemakkelijker d'eene

voor en d'ander na in te flokken , en als een buyt in haare roof-havens'

aiairfodap- op.te brengen; maar wierden , tegens haar vermoeden-, fo mannelijk:

per wierden, gerepoucheert , dat fy tegens den avond genootfaakt waren met fchan-j

cheert,dat fy de en fonder buyt afte wijken , waar over fy van de Nederlandfche Ma-,
!

"Yk^n
*f" tro ên n *et weynig wierden uytgejouwt,zijnde onder de Nederlandfche

Officieren geen gebleeven , als den Commandeur de Haas, dien al in'ti

begin fijn Hooit vvierd afgefchcMeji, ge geheele. nacht wierde weder-

zijdsj

;:
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zijds doorgebracht met repareeren en klitfen van fcheepen , maften,

ftengenen touwen. De Engelfche fo geteyftert zijnde, dat fy geen en on te-

kans fagen den dag daar aan yets op te doen , deden alle glaafen twee §J!Jcï??"
Zeyn-lchooten, om uyt haare havens meer fecours te bekomen , gelijk doci»-

ook gefchiede , want 's morgens fag men haar verfterkt met noch vier

groote varfche Scheepen en eenig minder Vaartuyg , waar mede fy om-
trent 9. uyrenmet biftergejougelijkerhand weder aanquamen. Hol-

mes voerende een groot nieuw Schip met 84. Stukken raakte met fijn .

Ense,rcnf

r n • 1 Tl* 1 1 "oen cen

boeg-fpnet valt in t Want van de Haas , die hem daar door voor de tweede -na-

boeg drijvende toejoeg fuiken meenigte van koegels uyt Mufcjuetten ïf^J?
en Mufquettons , dat niemand op 't Verdek bleef, als alleen veele mannelijk

dooden en gequetften , en met het Canon in fijne boeg en langs de zij- ^rden*
den fo flanqueerde , dat hy felfs fwaarlijk gequetft zijnde , fo ras

fijn fchip los raakte, onder het ijftelijk gekerm en lamenteeren van de

gequetften , mofte afhouden en krengen , met verlies van over de

hondert mannen. Evenfo dapper wierden de andere Engelfche , die

geduyrig met varfch Volk wierden gefterkt , terfelver tijd mede ont-

moet, dat fy fonder buyt , met de huytvol flaagen, voor de middag

noch moften wijken , fendende vier van haare fcheepen ha Land, door-

boort tot finkens toe. Dhc d'OJfery Engelfche Vice-Admiraal moft

dit,door verlies van een been , met de dood befnyren. De reft te happig

op defen koftelijken buyt,fchaamden haar die geheel te verlaten,en met
verlies alleen t'huys te keeren , word na de middag , voor de derde maal Een derde

weder aangevoert door een nieuwen Commandeur, dewelke ten eer- ^"^^j1"

1 ften raakte tuffchen 'tfchipvan de Haas en Capiteyn fan van Nes, gcYechr,

die een fchip voerde van 44. Snikken, fodaniginde klem, dat tot

fijn ohtfet een fchip met 61. Stukken van Nes dicht op zijde , en

een ander met 5 6. ftukken in Ly voor fijn boeg qnamen , onder wel-

ke vijf fuiken heevigen gevecht ontftont, dat fy geduyrende den tijd

ruym van drie uyren door de dikke dampen in de kalmte onficht-

baar waren. Van Nes tweemaal gequetft , en t'elkens verbonden we- <*aat *" he*

der boven komende , om het volk te moedigen , wierd in fijn borft van\ju\v

;

fodanig getroffen , dat hy dood ter neder fee^ , na dat fijne Maften, no
.
**?

;
Roer en Roer-pen aan ftukken , en 't fchip fo doorfchooten was , dat

. ,het 5. voet waters, 50. doden en omtrent 50. verminkte in hadde,

t welk oorfaak was , dat het wierde verovert , maar binnen twee uyreir

met 16. Engelfche en eenige Hollanders fonk. Door dit verlies raak-
mct vier

.

ten 't eene Efquader Koopvaarders wat in difordre , waar door de En- Koopvaai-

gclfche occafie kreegen* om vier der felver als een Smirnaas, een
ers '

R r
5 Meflï-
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Meffinaas en twee mindere fcheepen van 't gros afte fnijden, en weg te

nemen,die nochtans haar geledene fchaade geenfins konden vergoeden;

Schaade der want behalven dat haare fcheepen heel fchadeloos en ontramponeert
Bngcifchcn,

VVaren 9 2 jjn van [iaar verre over Juyfent mannen gebleeven , en ruyrn

foveel gequetft, onder dewelke waren veele Eedelieden, dewelke

vermeenende met haare Vloot een fpeel-reysjen te doen , en de kofte-

lijke Hollandfche Scheepen als lammeren fonder {lag of ftoot op te

brengen , door haar verlies aan 't Hof groote droefheyt verwekten.-

die echter Niet tegenftaande die geringe buyt en fuik Hecht onthaal , dat eeni-
noch tee- ge van haarde havens wierden ingeileept , fo fchootenfe op haar ge-

viftorie ver- woonlijke manier noch Victorie in het inkomen , gelijk mede haaren
tocmen, AmbafTadeur tot ?>arïs fulx hoorende , tot vreugde mede opent-

lijk vuyrde.

daarifuix In defe actie hebben haar defe tf.kleyne Nederlandfche Convoyers,

fanders

Cder" ^ ^oor haare lang-duyrige reyfe vuyl en onbequaam waren geworden
rechtmatig tot vaardig zeylen , met weynig en afgemat volk , fo wonder wel ge^
toenam. qlieeten , tegens 12. groote en 5. mindere Vyands-fcheepen , die

alle wel waren bezeylt en bemant , dat de Engelfche fulx felfs admireer-

den en bekennen mollen , dat de Nederlanders , om het haare te con-

ferveeren , haar niet als menfehen , maar als duyvels hadden betoont

endatfy Engelfche daarom genootfaakt waren geworden, hun met
haare Vloot te quiteeren , die kort daar na met verlies van weynig volk

in haare havens arriveerde , tot groote vreugde en blijtfehap van geheel

Nederland. .

Defe tijdin- De gehcele wereld verfoeyde defe onbehoorlijke manier van doen»

gebracht en de tijdinge hier van per Expreffen aan 't Engelfche Hof komende,

heyt in En - wierd 't felve geheel ontftelt , de Koopluyden wierden verbaaft , en de
geland, Winkeliers en Hantwerks-luyden bedroeft over de onverwachte refo-

lutie des Konings tot den Oorlog tegens de Nederlanders haare Bond-

genoten , met dewelke fy noch voor 5. jaaren fo ongelukkig hadden
daar men geoorlogt, dat fy de Na-wee daar" van noch dagelijx voelden. De En-

met^gefoch- gelfche wilden defe ontrouwe actie met pretexten van onwilligheyt

te pretexten Van ftrijken , en conftreinte tot fatisfactie bewimpelen in een gefchrift,

Ken. dat fy door den druk gemeen maakten, om 't Volk eenigfins tege-

moet te komen , maar wat geveynftheyt fy gebruykten , fo bleek noch-

tans het contrarie niet alleen uyt den Oorlog , die daar op volgde, maai

ookuythet feggenvan Graaf Willem van Furftenberg, dewelke of

denfelven dag, als de Engelfche de Smirnaafcbe Vloot aantalten,

aan den Keur-Forfl van Keulen over tafel toebracht een groot gla.-;

wijn

;:
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Wijn , met defe woorden : Das gilt feine Chur-Furftlicbe Durch-
Ictfcht auf gute fuccejfion-) das der Koning von Grop-Brittanien die

Hollandijcbe Smirnafcbe Flote ietz. xvird erobert baben , oder bald er-

iberen , warin vcir auch unfer abntbeil werden baben.

Den onwil van de Engelfebe (gemeente wierd hier op Co groot , dat DcEneeifche
wat rigeur de Pres-meefters gebruykten , om haare Vloot haaftig te Gemeente

equipeeren, en met Zee-volk te bemannen, fy niet ofweynig avanceer- feedenen
1*

den , feggende elk voor reeden van fijn mifnoegen ; datmen defen Oor- van harcn

log begon fonder wettige reeden , en t'famen fpande met de Fran- mifnoegen.

febe haare eeuwige en natuyrlijke vyanden , tegens de. Nederlanders

haare Geloofs- en Bonds-genoten , die haar niet hadden georTenfeert

;

En fo die nu wederom getergt wierden , haar licht fouden vernieuwen

en verdubbelen de droevige fmerten , die haar op verre na noch niet

uyt de leedenen waren wegens den laatften ongelukkigen Oorlog voor

vijf jaaren , en wegens de fchrikkelijke Peftilentie en afgrijfelijken

'Brand tot Londen, waar mede fy Gods ftrafrende hand fchijnbaarlijk

gevoelt hadden ; dat wanneer fy de Koning in defen Oorlog dienden,

licht geen betaalinge fouden bekomen wegens haare te verdiene

(naand-gagien , aangefien fy wegens de gagien , in den vorigen Oorlog
Verdient noch op verre na niet voldaan waren , en dat fy den Koning
ouden helpen tot de Souverainrteyt , die hy by defe occafie foude foe-

ten , tot nadeel van beyde de Varlamenten en de geheele Engelfcke

Watie.

Niet tegenftaande alle defe murmureeringe en redenen des Volks, De Koning

b voer echter de Koning met fijne gerefolveerde intentie voort, en oorlog pu.

lede op den 29. Maart in fijnen Raad tegens de Staaten (generaal bü«cxeB,

Ier Vereenigde Nederlanden voorlefen een Oorlogs Declaratie , fon-

'lereen feekeren Datum tegens gewoonte, om daar door devuyle

'laad van Holmes eenigen fchijn te geven , dewelke hy op den 7.

4pril in 't openbaar eerft dede publiceeren , zijnde van Inhout, als

>nder T^am. 25. telefenis. Hy dede den Heer Meerman Ambaf-
deur van de Staaten aan fijn Hof aanfeggen , dat hy van Londen

Diide vertrekken , en liet op den 8. April daar aan volgende by

'Iacaat inroepen alle fijne Onderdaanen , die in eenigen dienft , ofin

e Domaynen van de Geünieerde Staaten mochten zijn, op pene van de

Vet, &c. als onder IS^tm. z6. tefienis.

Door defe fubite en onverwachte Declaratie van Oorlog wierd elk

~nfo wel in alle andere Landen als in Engeland en Nederland ge-

irprenneert , en gegeven redenen van fpeculatie

:

Ten

c



320 'tVERWERDE EUROPA,
Ten i. Waarom Engeland eerder als Vrankrijk begeerde den

Oorlog te publjceeren ?

Ten 2. Op wat deugdelijke fundamenten de Pofitiven van die De-
claratie beruften.

Reedenen Aangaande het eerfte , fo fchijnt niet apparent , dat de Koning van
waarom En- Sngeland gerefolveert was den Oorlog fo vroeg te declareeren , gelijk

derdWoo'r. hy dede , dewijl het Saifoen noch te ontijdig was tot eenige Expeditie

dfreérends
te Water ofte Land. Maar alfo de Intentie van den Koning, door het

vrankrijk fubijt vertrek van fijnen AmbaiTadeur Dottning uyt den Haag, fon-
begcerde. fa vojje antwoord te hebben , de Staaten fo feker bleek , dat den

Ridder Digby Engelfchen Ambalfadeur tot Paris verklaarde , dat de

Koning fijn Meefter , om den grooven misflag van rDouning in Hol-

land , het werk twee maanden eerder mofte beginnen , als gerefol-

veert was-, En alfo de voornoemde koftelijke Hollandfche Koopvaar-

dy-vlooten aan den Koning hoope gaven tot een grooten buyt , fo nam
hy de occafie waar , om die Vlooten in fodanigen manier aan te taften,

waar door hy fijne intentie niet langer konde diflïmuleeren , maar

die mofte fecondeeren door een fubite Declaratie van Oorlog. Daar

en boven , hoewel de Koning van Vrankrijk. de voornaamfte in defen

Oorlog was , fo fchijnt hy nochtans fo weynig vertrouwen op Bnge

land gehad te hebben , dat hy wilde , de Koning van Engeland den

Oorlog eerft foude beginnen , om daar door veriekert te werden, dat

hy 't met hem tegens de Staaten oprechtelijk meende. En dewijl de

Koning van Engeland wel wifte , dat hy door voorige Traftaten on-

der Nam. 3. en 7. geproduceert , verbonden was , in cas va»
f,

vyandelijke attaque , aan de Vereenigde Staaten te prefteeren eenig feJ

cours, fo heeft hy iich op een wonderbaarlijke wijfe van de verbintenJi-I y

fe van die Alliantien willen ontdaan, de faake fodanig dirigeerendeif)

dat hy ten tijde , als Vrankrijk. den Staat der Vereenigde Trovinciem

foude mogen aanvallen , met haar niet en foude ftaan in ftaat van Conll-

federatie en Alliantie ( 't welk by de voorfz. Traótaten word geprefuplv

poneert ) maar in ftaat van Oorlog , die hy om die reeden geavanceerl

en verhaalt heeft , fich inbeeldende daar door uytgevonden te hebber

een middel, om die voorfz. Obligatie te ontfenuwen , en te gclij:

ook , om defen Staat door de conjunctie van de redoutable en vree 11
j;

ke macht van Vrankrijk gröndelijk te verdelgen. Eerlijke en hcefl

lijke deffeynen voor waar van een Chriften Natie, haare Alliantt

te enerveeren , eer de tijd gekomen is van de Preftatie , en fich vs|

G^confedereerde tot Vyanden te maken , om als Vrie iden ni<

ve
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verbonden te zijn > d'occafie aan te grijpen , om fijne oude Geallieer-

de te ruïneeren , om op den puyn van haare ruïne het gebouw te letten

van een onbepaalde Zee-Hcerfchappye.

Noopende het Tweede , namentlijk de Deugdelijkheyt van de ge- °p *fc

pofeerde Poin&en en Motiven in dek Declaratie van Oorlog, die fimaamen*

falelkecn, die defelve met een naukeurig , doch onpartijdig OQgwil te,lcI cïofiti'

befchouwen en cxammeeren , bevinden niet minder geronaeert te zijn, gejands De-

als op Waarheyt en Reedelijkheyt , en datfe nieten zijn bewegende ^^Icn bc *

Oorfaken van defen Oorlog, maar alleen pretexten en qualijk ge-

voegde dekfels vaneen voornemen, 't gene ouder is, als de inventie

van de gepretendeerde Motiven , die geen oorfaaken , maar ter con-

trarie effecten en producten zijn van het Deffeyn > om tegens de Staa-

ten te oorlogen.

In de Inleydinge van dzfe Declaratie ofte Mam feil , namentlijk in DeKonkg
- de 4. cerfte Perioden glorieert de Koning over fijne inclinatie tot de J^/gioxi-

Gemeene Ruft van 't Chriftendom , en over fijne geftaad ;ge Devoi- eertop fijne

,ren, tot inviolable maintenu van fijn eerfte Verbond met . de Staaten i;^
eii '

opgerecht , die hy befchuldigt van injurien en opprefïien aan fijne On-
derdanen, en van haare onvcrfettelijke cbilinaathcyt, waar uyt hy

concludeert , dat hy tot defen Oorlog gedwongen word , roepende

tot getuygen de Werelt , die niet in twijffel trekt de vreedfame en gc-

nereufe Intentien van den Koning van Engeland, maar fich genoeg-

faam verfeekert hout , dat alle misverftant , die tufichen hem en de

.Staaten Generaal is geweeft zedert fijne gelukkige herftellinge op den

Troon van fijn onthalfden Vader , flechts uyt de aanradingen van qua-

lijk geafreel:ioneerde Perfoonen is gefprooten , die geen leekenen tot nigefi^c"*

Vreede, maaralleen genegentheyt tot Oorlog en tot Verderfvan de
y,

00™""1 *

Florifante Vereenigde Nederlanden hebben getoont , 't welk kl aarlij k gecndcei

foude blijken , als men -eens fpecialijk foude aanwijfen ( dat hier te iiC^bca>

- wijdloopig foude vallen) hoe veel fchaade en ongemak zedert den

Nederlandfchen Ingefetenen door de Engelfche toegebracht', en wat «He aan den

een getal van Scheepen , fo van de Ooft- als Weft-Indifche Cornpa- d«s veel

gnienen. van andere Koopluyden , op diverfe pretexten encommif- f
(

;
llade heb"

fien in haare-haavenen zijn opgebracht , en aldaar gediftraheert gewor- ïaakr,

den , waar van men noyt eenig redres ofreparatie heeft konnen confe-

- cjueeren , niet tegenftaande alle follicitatien en proteften van haare Ho:

Mog: tegens-.die onrechtmatige proccduyren ; En voornamcntlijk,hoe
cn rf

fy den Oorlog in den jaare 166^. tegens defelve Staaten , met fo min Jog verwekt

fundament en uyt eygen drift fdïs moveerden , als defen tegenwoordig ™
j!

e0 i««

S f rèn,
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en in den gen , die fy al lang te vooren gefmeet en vafl: geftelt hadden , breeken-

folder
7Z

3e alle voorgaande Trachten , en vallende tegens den inhout der fel-

voorgaande ver .

f ^e weerloofe Nederlandfche Scheepen onv.oorfiens als Piraten op
'

't lijf, fonder eenige andere Denuntiatie , als door het Canon, daar

nochtans niet alleen de voorige Vreedens-Tractaten tuifchen de beyde

Natiën opgerecht , maar ook het Recht aller Volkeren geen Oorlog

wettig achten , als die begonnen werd na tijdige Waarfchouwinge en

Declaratie. Defe Oorlogs-luft blijkt noch meer uyt de antwoord , die

men den Nederlandfchen Ambaiïadeur Meerman liet toekomen,

wanneer hy klaagde over de ongehoorde mishandelinge en attaque van

de Smirnaafche Vloot , waar van fy door Gods wonderlijken Vinger

feer fchandig waren afgeweefen, en wanneer hy nochmaals uyt den

naam van fijne Heeren en Meefters prefenteerde fodaanige fatisfactie,

fferümde°

n " a ' s onpartijdige fouden komen te oordeelen , namentlijk : Sj had-

antwoort den daar toe la/i gegeven , en meenden niet nodig te zjjn eenige voorgaan-

man eeven. deWaar/chonwingeen Declaratie van Oorlog, al/b haar Canon tot in

den Haag wei /oude gehoon werden, 't welk. Declaratie genoeg foude

zjjtn Voorts : Sy wilden noch konden r.n niet meer van Vreede hande-

len , al/o het te laat was , ter oorfaake /y/o verre met Vrankrïjk^waren

ffeënganeert , dat/y [onderst/elve geen veranderinge van haare De/fey-

mn vermochten te maken ; Even al eens , als offy met minder Recht

mochten annulleeren een verfoeylijk en heyloos Tractaat met Vranke

rijk. aangegaan tot Onruir. van 't Chriftcnrijk, als 't gene fy tot defTelfs

Rulle met Sweeden en de Vereenigde Nederlanden fo folemneelijk

,

en met (b dierbaare Eeden hadden beveiligt,

fcngeifche In de vijfde Periode beroemen fich de Engelfche over haare Victo-
bcroemen rien , en over der Nederlanders verliefen in den Oorlog vandenjaare

haare vifto- 1 665. Voorwaar die aan de eene zijde eens wil aanfchouwen 't gene de
11

da r f
Engelfche toen als Victorieufe Helden hebben verricht , en wat fy

weyniger hebben bedreven in't verbranden van een hoop weerloofe Koopvaardy-

helbcn
t0C

ĉnecPen m>t ^/(? ' en arme Viflchers-hutten, met menfchen te tiranni-

ais de Ne- feeren op ter Schelling, en 't felve balanceeren tegens de Helden-daden
éeriandcrs. der Nederlanders, die in een flag van vier dagen haare Vyanden tot 2.

maal op de vlucht dreeven,niet tegenftaande die met een varfche Vloot

van 11. Scheepen onder Trim 'Robbert wierden gerenforceert , die

haaren Admiraal Afcue gevangen namen, dat noch noyt Hollands Ad-
miraal is gebeurt , en die eenige van haare Oorlog-fcheepen met het

Cafteel tot Chattam veroverden, en met Prince-Vlaggen beplan-

ten, en daar door Londen en 't heele Rijk in allarm fetten , die, feg

ik,
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ik , foude in der daat bevinden , dat den Nederlanders waarijk toe-

komt den Laurier-krans van dien Oorlog , in den welken fy meer haar

oogmerk en gewenft fiicces hebben geobtineert , als de Engelfche, die

't minfte niet daar by profiteerden.

Soongerijmt en impertinent defe Inleydinge is , evenfo valfchen Onwaarheyt

onwaar is 't gepofeerde in de fefde Periode van de voorfz Declaratie, 5^;^" ^
c

en 't is ten hoogden te verwonderen, dat men fo onvoorzichtig , ofveel houden wa«

eer fo onbefchaamt is , dat men fijn Oorlogs-luft door waarfchijnelijke m?fl£Xii
pretexten niet beter foekt te dekken , maar dat men de heele Wereld re fer.dca na

foekt te abufeeren en te blinthokken met taftelijke onwaarheden te
on en

'

{lellen in een Declaratie , die voor niemand verburgen blijft ; Want in

't gehecle Trabiaat van 'Breda, geen eenig articul gevonden werd , dat

haare Hoog Mog. verbind , om Commiflariffen naar Londen te fen-

den , om aldaar den Handel in Ooft -Indien te reguleeren , maar wel,

dat in 't derde articulvan 't Appendix van het voorfz. Traclaat , han-

delende van de Commercie en Navigatie , is geaccordeert , dat van

weder-zijden Commiffariffen by den anderen fouden komen , om op

te (tellen een generaal Reglement op de Navigatie en Commercie , en

dat men fich by provife foude bedienen van het Traclaat dien aangaan-

de tuffchen Vrankrijk en de Staaten gemaakt , waar op ook in het

jaar 166S. het Traflaat de Marine ten principalen door den Am-
bafTadeur Tempel is voltrokken , waar uyt blijkt , dat de vordere Pro-

teftatie van de Engelfche mede ongefondeert is , te weten , dat den

gemelden AmbafTadeur Tempel, die maar ruym 2. jaaren in Ara-

baffade is geweeft , in 3. jaaren geen fatisfactie konde bekomen. '

Even fo verdicht is mede 't Ongelijk , dat de Engelfche Natie in AIsmede

Ooft 'Indien zedertvanden Nederlanders foude aangedaan zijn, want d« de Ne-'

dewijl de Engelfche tot dit haar Deileyn hebben foekcnop teraapen dfrïgd-
alderhande pretexten , ja diefelfs na geenc waarheyt fchijnen , fo feu- fchein ooft-

den fy tot verificatie van dit ^retenfe Ongelijk ten minften mentie heb- ben verou-"

ben gemaakt van eenige circumftantien , waar , wanneer , van wien Sd) i
kt »

en hoe fy dit ongelijk hadden geleden. In 't tegendeel fo blijkt het con-

trarie uyt de fchriftelijke antwoord , die de Bewinthebbers van haare

Compagnie overgaven aan den Koning op fijne vraage, of fy ook

klachten in te brengen hadden , namcntlijk ; datfy niet wiften van te'

t)i<r leet haar door de Hollanders aangedaan , z,edert de handelinge van

Breda. Waar-by noch komt , dat T>ouning in fijne gefabriceerde klach-

ten 't minfte niet gerept heeft van defe geheele fefde Periode , als over-

tirygt , dat daar over geen differentie was.

S f 2 Het
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Suriname Het tweede gepretendeerde grief, begrcepen in de fevende Perio-

de van dele Declaratie, wegens Suriname, is van geen beter alloy,

het voorgaande , want het dient alleen , om aan een gefocht deflèyn

eenigen fchijn en couleur te geven , die voor de enkele en naakte waar-

heyt niet kan beftaan , maar verblikt of befchaamt word. Om dit eens

lonnen-klaar aan tewijferf
?
moeten wy hier narrecren , hoe het werk

van Suriname f:h heeft toegedraagen : Op den 6. Maan \66j.

by den Ne- keèft ecnen abraham Krinfcn van Zee-land' , in den naam van

derianders den Staat der Vereenigde Nederlanden , de Colonie van Suriname

^
eft

' met de waapenen den Engclfchen ontwelcügt , onder Capitulatie , .

1)at het den Jnwoonderen vry [oude ftaan in Suriname te verblij-

cn byden ven , of met haar roerende goederen te vertrecken. In 't Iaatft van
Engeifchen

j]^ey daar aan volgende hebben de Engelfche Suriname weder her-

nomen , ondertufichen datter een Vreede was petronen tot Breda

tuffchen den Koning .van Engeland en den Staaten Cjeneraal , in

welkers fefde artieul was bedongen , dat alle Landen , Steeden , Sterke-

ten en ([olor.ien geduyrende den Oorlog by een van de Strydende Partyen

van den anderen geoccupeert , en na dèn \l Mej i66j. hernomen,

aan den eerft-en Nemerjouden moeten werden gereftitueert , uytkrachte

doch aan de Van welk artieul de Engelfche aan de Staaten gehouden waren Surina-

ders
C

gcfefti- ™ e te reflitueeren , gelijk ook den Gouverneur Wtllougbi \ felve ef-

tueeit, fective heeft jjereftitueert , doch niet fonder veele impertinentien

;

onder vccle
V/anthy niet alleen fijne goederen, die volgens hetTra&aat waren

injpeitinen- geconfifqueert , tegens wil enordre van den Nederlandfchen Gouver-

neur deer fijn Soon weg fcheepte, maarfelfs cenige Inwoonders met

drèygementen ai haalde , en eenige , die genegen waren aldaar te ver-

blijven , haarc goederen verbrande en ruïneerde , contrarie den inhout

van 't voorfz. Traclaat en de Souverainiteyt van den Vereenigden

Staat. De Koning hier van verwittigt, fchreefop den 18. fulyi($6S.

ie den ko- aan den Gouverneur VVillougby defen brief, datinde [aake van Su-

riname gj en u Soon Lieutenant Willougby veele [aakjn hebt verricht >

niet alleen [irydig tegens het laatje Traclaat tot Breekt gcflooten, maar

ook in or,gehoor[a amheyt van on[e oper.e brieven , tot uytvoenhge der[cl-

vs , ubsyde te buyten gegaan : Diefwegen verklaaren wy , dat gy u
voortaan met de Colonie van Suriname niet meer{uit bemoejen , en oor-

deelen , dat alle goederen die gy en u Soou hebt in Suriname bcfecten,

verbeurt z.ij» , volgens degemaakte arüculen. Vorders belajhn wy u

ftriktelij\, dat gy de goederen , dewelke u Soon van daar heeftgevoert,

aldaar weder [uit her[lellen, namenlijk. I(58. Slaaven , 116. [ukx
Vee,

mngmis-
haagden
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Vee , en 2100. ponden Suykcr % gyfuit mede 'de 8. vernielde $m\err
molens, en verdere toegebracJ:te fohaaden vergoeden , en' eyndelifk. cps?,~

baarpubliceeren > dat het ydcr vry ftaatweder #a Sminamete leuren, die

door uwe dreigementen is vertrokken , en word u telaft dek,*]!en van

baar weder-reyfe te dragen.

Niet tegenftaande defe Ordre des Konings , fo oppefcerden de En- ^n
\

gelfche in Suriname haar als rebellen tegens den Nederiancfchen ia Suriname

Gouverneur Lichtenberg , en beletten dcor haare violente actiën het

transport van die ingefetene , dewelke wilden vertrekken , gelijk men
kan fien uyt het Rapport met Ttanijter aan den Koning overgcfonden.

Dit onaangefien gafmen in Engeland gehoor aan de klachten van defe

Rebellen, en fommcerdede Staaten door den Ambaffadetir Tempel Tempel rota.

tot executie van het getraceerde met den voornoemden Krinfen,, staden

voor fo veel als den Ingefetcnen van defelve Colonie ( fo men voorgaf)

de permifïïe geweygert wierde , om met haare Perfonen en effecten

elders te vertrekken. De Staaten , om alle obltaculen weg te ruimen,

j en om haar meer te intereileeren in de Vriendfchap van den Koninr,

fonden een Ordre aan Lichtenberg en aan de Regeringe in Suriname, «He om

& ten eynde Tempel fijn oogmerk bereykte, gelijk hy 't felve ook bereykt niéuwe' of-

heeft ; hoewel des niet tcgenltaaiide men lafterlijk en tegens de böken- dlcs fenden

de waarheyt in defe Declaratie fegt , alsof haare Ko: Mog: defenLaft Gouverneur.

door fecrete Ordres hadden gecontramandeert , gelijk ook vcor deien

noyt is gefchiet in de faake van Toulcron.

Hierop valt de vraage, ofde Koning van Engeland , by het verlies of de k-j-

van Suriname , het Imperium ofeenig Recht heeft behouden over n,I
f c

.

cn '§>riTi irrir-T +'•'<% r \ •
rcc '^ heelt

t lelve Land en deiidrs Inwoonders ? So neen , of ny dan bevcegt is, behouden op .

om in fijne Declaratie hier over fulke queflie te moveeren,dewelke me- Suruume
'

:

riteert te zijn een reden van Oorlog? Defe vraage fal van felfs vervallen,

als wy het Recht des Oorlogs maar eens toetfen aan het algemeen

Volker-Recht , volgens het welke een overwonnen Land en Volk
overgaat in de Macht en Eygendom des Overwinnaars , fonder dat den
eerfien Heereenig Gefag ofRecht behoutover 't gene, dat door de

wapenen hem is ontvreemd, 't Is welwaar, dat de abfoluyte Macht:

!; vanden Overwinnaar word befnoeyt dcor de Capitulatie, maar tot

wiens voordeel ? Tot voordeel van de Ingefetene , die door haare o-

verwinninge zijn verandert van Souverain , en bevrijd van de onderda-

nigheyt, waardoor fyaan haaren voorigen Heer waren verbonden.

Indien die Ingefeetene reden hadden om te klagen , fo hadden fy haar ,

nergens daar over met voeg konnen 'addrefleeren , als aan de Staaten

S f 5 Gene-
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Cjeneraal haar wettige Souverainen. Souden de Engelfche neffens

de geheele Wereld , de Staaten niet uytgelacht hebben , indien die ge-

pretendeert hadden eenig gebiet behouden te hebben over die Steeden

en Volkeren , die by capitulatie aan de Franjehe waren overgegaan ?

hoewel fulx noch fijne reeden foude hebben gehad. Wat recht kan dan

haaren Koning pretendeeren op de Ingefetene van Suriname gerefer-

veert te hebben , die hem geenfins meer raaken ? Immers geen Recht.

Offouden fy fuftineeren , dat hy fijn voorig Recht continueerde op de-

felve Ingefetenen , om dat fy van Geboorte en Taal Engelfche waren,

daar doch d£ Overwonnene aan den Overwinnaar worden gefubje-,

cleert , fonder confideratie van Geboorte ofTaal. Wel lullen dan de

Engelfche de heele Wereld en de Pofteriteyt niet trekken tot de hoog-

fle admiratie , dat fy haar verftand door de vervloekte Oorlogs-luft fb

laten benevelen en verbij (leren , datfy felfs nietkonnen merken het

oordeel, dat alle onpartijdige tot haar eeuwige dis-reputatie daar over

fullen vellen.

In de Achtfte Periode extravageeren de Engelfche verder , als haa-

reDigniteyt en Genereusheyt anders toelaat, die al te edelmoedig

pleeg te zijn , om fich door beufelingen van Schilderyen , Penningen

enPenniTen
en P^aren te houden geafïronteert , en die alleen te rekenen fufficante

reeden van haare misnoeginge , en van het reiTentiment van alle haare

onderdanen, dat is met een woord , van den Oorlog. Een Schilderie

en een Medalie is genoeg , om haar te bewegen tot een Oorlog , die

alle bedenklijke runenen nafleept. Dit alleen is een ftaaltjen van haare

abominable Oorlogs-luft , dat fy vercieren een aangedaan ongelijk, om
onder een verfonnen Dek-mantel te oorlogen , en Chriflen bloet

plengen. Sy willen hier de Nederlanders wetten voorfchrijven, dat

haar niet hebben te bedienen van dat Gebruyk , 't welk van veele £
waar mede wen , by alle Volkeren is onderhouden in haar Zegen-praalen

ti

ie

iei

Van

f

lie Triumpheeren ; Aiofes richteeen Altaar op, als simelek^ wasge-

flagen , en noemde fijnen naam : De Heere is mijn Baniere. De Grit

ken en Romeyr.en hielden Je gewoonte , dat fy over haare Victorie;

triumpheerden , en koopere ofMarmere gedenk-teekenen oprechte:

met de opfehrift van 't gepaiTeerde. Men lchilderde tot Romen, ge

lijk
-

Livitis verhaalt , de verovcringe van Landen en Steeden uyt , <

drocgfe door de Stad ten toon. Flawinius en andere Romeyncn lie-

ten goudeen filvere Penningen en Medaillten liaan van wegens haa

Opgeraapt
affront der

Engelfchen
wegens

pleeg te tri

wmpheeren

Wat dcSchrt-
«icrye af.

teelde.

re Overwinningen.

Maar om dat de Engelfche defen Oorlog met geweld begeerden

waai
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waar toe hun genoegfame reedenen manqueerden , moften fy haar be-

helpen met gepretendeerde Affronten van een eenige Sckilderye , die

het gelukkig aflault der K^ederlanden op Chattam verbeelde , en

geenüns raakte de Perfoon noch Eere van den Koning , noch die van

de Engelfche Natie; Want een Scheepen van 'Dort die had laten

maken ter eere van den Heer Cornelis de Wit een van haar Burger-

meefters , en doen ophangen in een Private kamer van 't Stadhuys,daar

niemand dan de Raads-Heeren van de Stad vry mochten komen. In

defe Schilderye was den voorn. Heer de Wit afgemaalt- met een Re-
giment-ftaf, omdat hy inden Oorlog van de jaaren 1665. en 1666.

op de Vloot het bewint hadde , als Gedeputeerde van den Staat. Aan
fijn eene zijde was gefchildert een Rivier met verfcheyde Scheepen,

waar van fommige branden; En aan de andere zijde een Hoorn des

Overvloets ; waar uyt allerley goederen en waaren overvloeyden , oirr

aan te wijfen, dat den Oorlog aan de Vreede hadde plaats gemaakt (ge-

i lijk fcromwel feyde : 'Tax qH&ritur "Bello ) en dat de Negotie en

\
Scheeps-vaart op Battalien en Vechten waren gevolgt. En fchoon

\ men hier in wat te ruymfchootig mochte zijn gevveeft , fo hadden de

< Enerelfche daar door even fo min fundament tot een bloedicen Oor-
log, als door de pretenfe Penningen, daar vanden ftempel door or-

,drevande Staaten wierd verbrooken , forasfydes Konings misnoe-

gen daar over befpeurden ; uyt vreefe, van datter eenige in fecreet

mochten gemaakt werden , hoewel die van fulke geringe importantie

[was , dat een onpartijdig menfche niet konde bemerken , dat'er ycts in tyat dc Pen"

was , 't welk beleedigde , offchijn hadde van eenig nadeel aan den Ko- beelden!

"

ling , ofde Natie ; Want aan de eene zijde onder bekende en gewoon-
lijke Sinne-beelden ," by Poëten en Schilders in 'tgebruyk, d'Oorlog

fc .vierde afgebeelt , en aan de andere Overvloet en Vreede, die defel-

| 'e voort brengt , hebbende onder haar voeten Tweedracht onderde

gedaante van een overwonnen Furie , die defe beyde Natiën nu Vrien-

len geworden niet langer foude verwoeften.

T geene van de Pilaren word gefeyt , is by den inftelder van dek ^J

p

?

iiarcn
g°

declaratie of valflijk verciert, of ten minften lichtvaardig aangeno-*

i aen ; alfo fodanige Pilaren nergens oyt hebben wefen gehad , dan al-

i -en in het verdichte! van fijne harfenen, of inde Couranten van het

| iingelfche Hof.
;

Engelfche

De Negende Periode is mede fo impertinent ende valfch , als de pretenficn o-

tak groot is, die daar aangeroert word ; want de Engelfche Martia- e" fot'ïl*

n daar al medemaaken valfche illatien , beteekenende met het Recht Heerfchap-
pye van de

van zee,

k\
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'van de Vlagge de Heerfchappyé van de Zee , om dat fy daar fpree-

kendevandeoutheyt van 't voorfz.'Recht , feggen dat het een onge-

hoorde Infolentie foude zijn , dat men met haar foude twiften over

. het Dominium van de Zee. Hierfiet men klaarlijk , dat de queitie,

die fy moveeren over het Recht van de Plagge niet raakt het faluëeren

en ftrijken van de Vlagge j en by gevolg ook niet het 10. articul van

deVreedevan B*eda , maar alleen de Heerfchappyé van de Zee , te

Daarin* meer » dewijl deri Auibafïadeur rDoming by.fijneMemorienaanden
wilde, dar de Staat defer Landen , conform de voorfz. meyninge , verfocht, dat die

dea^rken-" ronduyt wilde erkennen , dat fijnen Koning toequam het gepretendeer-
aen - de 'Dominium van de Zee , waar op hy ook fo ftip en pal bleef ftaan,

dat hy van geen ander poincl: wilde mentioneeren , als alleen hier van

dewijl hy wel wifi , dat fijne Confraters door de pretenfie van een on-

mogelijke fat.'sfactie-fouden behouden eenig pretext tot dien Oorlog,

d:c fy alree vaft geftelt hadden , en daar tegen fy niet wilden voldaan

zijn , vreefende fo hy van andere poincten in dê voorfz. Declaratie ge
pofeert , qnam te mentioneeren , dat de Staaten haar volkomene fatis*

factie fouden geven , en daar door hun ontnemen alle pretexten tot

haare geformeerde Deffeynen.

•Wat het Aangaande het Recht van de Plagge , fo is notoir en bekent, dat

via^eYs"?^ geene Natiën verllaan , dat het felve foude zijn de Heerfchappyé ovei

de Zee, noch dat het met-fich fleept eenig GefigofGebiet over an

dere, maar dat het alleen voort komtuyt een gerecipieert Gebruyk

ofte Beding , waai- door den Mindere in Rang en Digniteyt gehouden

is fijnen Meerderen , die hy in Zee ontmoet , eerft te faluëeren ofmet

het loden van Canon , ofmet het ftrijken van de Vlaggeof Zeyl , tol

een enkel teyken van RefpecT: en Civiliteyt, dat dan met contra-

faluyt word beantwoord. So is tuflehen den Koningvan Engeland en

de Staaten Generaal by het 10. Articul van het "Bredafche Tra

Baat , conform voorgaande Tractaten , fo met den felvcn Koning;

als met Cromwei opgerecht , bedongen ; dat de Scheepen en Vaartuy

ti'flchen°EnLg
fW ^er Vereenigde 'Provinciën , fo wel van Oorloge, en om de Mach!

geland en dfvan den Vyandafte weeren nytgeruft , als andere 3 dewelke eer.ig Schi
t

•erheen! v în Oorloge van den Koning van Groot 'Brittangien in de TZrittannifch

Zee [uilen komen te ontmoeten , de Vlagde van den top van de Majl[ui
len (Irijkfn > en het Mars-z*eyl laten vallen , invoegen gelijk. *lt c7' ;

'

voor
i
ge tijdengebruykjijl^is geweeji.

Hoe de En- Nu *s
'

z^x » ^at ^e Epgelfche Meejlers gerefolveert zijnde , 01

gdfcheA- met frankrijk tekens de Staaten te oorlogen , fich verlegen vonden
die Toeken

v J v ° ö ' o
O
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op wat fchijn van reeden fy haarc bocfe Intentie aan de Wereld fcuden rfoor ««

bekent maken, alfo hun daar toe ftof mancjueerde, ter oorfaake van den ^^
korten tijd , in dewelke fy met de Staaten in Vreede hadden geleeft,

fonder de minfte offenfie , doch hebben defe grefcte Minjoens en

Cabaliftcn , goet gevonden, dat fy (gelijk van de Engelfche Natie

(dis word voorgegeven en geglooft ) daar toe fouden reeden Toeken,

door het Jacht de Merlijn , toen ter tijd in de Maas leggende, om
de Huysvrou van den Ambafladeur Tempel naar Engeland over te bren-

gen , dat men 't felve foude doen zeylen door de Nederlandfche Vloot

(die onder den Lieutenar.t admiraal va» (jent in Zee was , cm de ge-

volgen van de Tript'e Alliantie na te komen, en , fo de noot fulx ver-

eyite , om de Spaanfche Nederlanden te fecondceren tcgens de Fran-

fche, diedefelve dreygden,en in aantocht waren meteen aanfienlijk

Leger na Dujnkerken ) dewelke voor 't felve Jacht niet ftrijkende,^-

tijkj) ool^niet gehouden was te doen,rcdcn genoeg foude geven ten Oor-

log.Hier op ontfangt Mr
. Carrou Capiteyn van 't felve Jacht fecreete daar door ét

ordre , om met fijn Jacht midden door de Nederlandfche Vloot te zey- J™™**
len, gelijk hy ook dcede, als defelve Vloot in sltigtifio i6~ji. voor word.

Domburg niet verre van de Ncderlaadfche Kuft en Reede ten.anker

lag. Dit Jacht in Engeland komende, en relateerende dat de Hol-

Undfche floot des Konings Vlagge met haar faluyt niet hadde gerefpe-

öeert , fo wierd de Gemeente tegens de Hollanders gaande , {eggen-

de , dat men haar mdït beoorlogen , dewijl fy den Koning en de gant-

fche Natie hadden gcarrronteeit, en dat het nu tijd was fulx met de

Franfche t'iamen te beginnen , hoewel fy te vooren tegens de Fran-

fchenfo waren gepa/Iioneert , dat defelve haar cjiialijk op de Straaten

binnen Londen dorftcn vertrouwen. En om dit werk noch meer fchijn

te geven , liet men den voorn. Capiteyn , om dat hy niet genoeg met

, fcherp op van Gent hadde gefchooten , in den Tour gevangen fet-

ten , waar nyt hy doch kort daamawierde gerelaxccit en, fo gefeyt

word, voor dit heerlijk cxployt gercgalecrt met een goude tJtytedailic.

Een heerlijke ac~tie voorwaar voor Bond-en Geloofs-gcnotcn , occafie

te foeken , om fijn Voornemen met een opgeraapten fchijn te dekken,

om onder dien felven dek-mantel fijne Bonds-genooten te ruïneéren,

en te bedrijven het grootfte quaat, dat by alle Natiën het horribelft is.

Hier op valt de Vraage ; ofde Engelfche bevoègt zijn inhaareDc- Hietwoidea

claratie te klaagen , dat dit 19. Articul en haar Recht van de VlaWe T^*geftefF:

.by eenig Nederlands Commandeur foude geviolecrt zijn ? Tot deci-

fic vanweMce Qneflie gerecjuireert word nader elucidatie van öfelye

T t Jtrti-
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Articul^ ofdaarby verman word , i. dat een geheele Nederlandichc

Vloot foudc moeten ftrij ken vooreen Engels Oorlog-fchip ? 2, Of
voor't Engels Oorlog-fchip ook kan genomen werden een Konings

Jatht ? 3 . Ofde Brittannifche zee niet is onderfcheyden van de Nooit-
, eê ?

of een Ne- Het Eer fte lijd^een difpuyt, als men conGdereert, gelijk men

vloot moet 00K conlidereeren moet, dat dit 19. lArtic getrokken is uyt het
ftrii

E
Cn

<r

V
if°h

IO ' c/^n ' C: van het Tractaat van denjaare 1661. welck 10. zAr~
oorlog- tictil de Koning van Engeland felfs heeft opgegeven uyt het 13.
fchip, t^rtic: van denjaare 1654. Dit 13. sslrtic: heeftveel difpuytsge-

caufeert tufTchen de Engelfche en de Staaren , willende de Engeijche

in 't felvt doen influeeren defe woorden : Sim vefingttla ,five in clajfi»

bus , dat is , 't Zy dat het enkele Scheepen z.ijn , ofgerangeert in Vloo-

ten , om daar door niet alleen ïinguliere Scheepen , maar ook gantfche

Vlooten van den Staat te obligeeren tot het voorfz faltiyt , in cas van

ontmoetinge van een Oorlog-Schip van Engeland; doch door fterke

Initantien van de Naaten hebben de Engelfche de voorn: Woorden uyt

he,tfelve *y4rticul gelaten, en daar mede afgeitaan van haare Inten-

tie, om -der Staaten O orlogs-Vlooten te verplichten tot het voorfz.

Saluyt, 't welck fy felfs oordeelden, dat Cy niet konden obtineeren,

dan uyt hoofde van die voorn. Woorden , waar uyt dan nootfakelijk

volgt , dat het boven genoemde 19. ^Artic: is alleen een Ordre,

waar na tlngliliere Scheepen van den Staat , en geene Vlooten , haar

moeten reguleeren ten reguarde van het faluyt omtrent Engelfche Oor-
log-Scheepen,

of voor -een Het Tweede, lijd even fo min difpuyt als het eerfte, aangefien het

^hlpiunge- oriderfcheyt van woorden tuflehen een Oorlog-Schip en Jacht me-
jeekent wer- de brengt het ondeifcheyt van de faake , zijnde een Oorloog-Schip fo

ïacht, genoemt , om dat het is gedeftineert tot den Oorlog , om af te keeren

ofte offenfeeren een vyand , daar een Jacht' fijnen naam voert , om dat

het is gedeftineert tot een jachtig of haailig Transport van Perfoonen,

Goederen ofTij in^en, fonder dat eenigfins contrarieert, dat een

Jacht Canon voert, want om die reeden foudên alle Koopvaardy-fchee-

pen , die Canon voeren tot haare defenhe , mede voor Oorlog-Schee-

pen moeten gereputeert werden , voerende een Jacht , dat men felfs

gewent is op de ïtroomen en Rivieren te gebmyken , daar geen Vyand

komt, fijn Oelchuf maeruytreeden van Cicraat en om by gelegent-

heyt eerfchooten te doen a's ten Oorlog te dienen. En wanneer de
|

Engelfche by een periculèutc tijd d'fficulteeren , om een Ambaffadeur,

of
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ofyets anders van byfondere waarde , te pcricliteeren op Zee in een

Jacht, en daarom reiblveeren , om een Oorlog-Schip in plaats van dien

te gebruyken , lullen fy felfs defe veranderinge niet anders uytdrukken,

als met het onderfcheyt van die twee difrerentieele woorden. En ge

nomen de Engelfche in 't opftellen van de voorfz. *slruculen van in-

tentie waren geweeft , dat door een Oorlog- Schip mede moft verfhan

werden een facit , fo moeten fy haar felfs fulx imputeeren , dat fy

haare mcyninge niet klaarder hebben geëxprefleert met duydelijke

woorden , volgens den Text in L. 99. de Verb. Obtigat. dr cum ver-

ba contraclnsfintforma contratl»st cpt& dat cjfe rei* 15aldus in L.quo-

ties. C. defuis & legit. hered.

Het Derde is mede fo bekent , en by de Engelfche in confffo , dat of de Bri-

het vreemd is , dat fy daar over durven querelleeren , aangefien de Zee- zeT^on-
Caarten van de Engelfche felfs gemaakt , defe qucfiic'genoegfaam de- dcrtd-.eyden

cideeren , in dewelke de Noort- Zee van de Ttritamifche Zee wel Noordzee,

expres word gefepareert op die manier , dat by allen voor de T^oort-

Zee word gehouden de plaats , daar de Nederlandfche Vloot ten an-

ker lag, als het voorfz Jacht daar quam doorzeylen. Dit onderfcheyt

blijkt noch klaarder , als men infiet het 7. tArticul van het Bredaa-

fche Tra&aat , daar defe woorden ftaan : 7)at de Scheepen en Koop-

manfehappen , die binnen een tijd van 12. dagen na de Vreede in de

'Britannifche-z.ee en in de Noort-z.ee genomen werden , aan den Ver-

overaar in eygendomfuilen blijven , waar by de Engelfche immers felfs

vaft ftelt , dat de Britannifche-z.ee de Noort-z.ee niet en is. En
ofwel de Engelfche haar gepretendeert Gebiet niet verder extendee-

ren , als over de Britannifche Zee , fo extendeeren fy, tegens het voo-

ren geallegeerde , de Brittannifche-zee fo verre , dat fy bencffens

het Canaal en een groot deel van den Oceaan ook daar in begrijpen

de Noort-Zee, in fulker voegen , dat men de Zee uyt de l^ederlanden

niet foude konnen gebruyken , als op haare genade , die aan de Neder-
landers fo min verfeekeringe foude geven , als haar gegeven Woord
cjï Trou.

Dewijl nu by de decifie van defe dry queflien blijkt , dat den Lieu-

tenant Admiraal van Gent niec met fwguliere Scheepen , maar met
een gcheele Vloot heeft nagelaaien te ftrijken voor een facht , en

niet voor een Oorlog-fchip , en dat in de Noort- en niet in de Bri-

tamiifche-z.ee , met wat goede gedachten konnen de Engdfche d:t

19. Ar'icid bctwiften , als gecontravcniëeit te zijn door de Staa-

ren, daar defelve noch ex (uper abundanti , en tot een teckenvan ,?*
e
[f

nfatie

T t 2 haar
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am'Enge-

. haar Vreede-lievend gcmoethun hebben verklaart, dat, wanneer fy

in cas van Oorlog met Frankrijk, wilden naarkomen den inliout van

de Trip'e Alliantie, het Traüaat van 'Breda, en de Alliantie De^

fenfief, iy geerne haare geheele Vlootende Vlaggeen het Top-zeyl

wilden doen ftrijken , als fy ontmoeten eenig Schip ofScheepen van

Oorlog , voerende den Standaart ofPavillon van fijne Majefleyt , mits

dat daar door in geenen deelefouie geprejudiceert werden het Vrye
Gebruyk van de Zee aan de Ingefetenen van haaren Staat. De Engel-

die fatisfa- fche hier door meer fatisfactie vernemende, als Ty verwacht hadden,
aoir was.

fochtcn defelve te embrouilleeren met haare klachte , als of der Staaten

skaten Ten- prefentatie obfcuyren inMifiicant was , 't welk de Staaten dede refol-

^
e
,j.

e
f
n A

£
U" veeren , om een Extraordinairen Ambafladeur naar Engeland te fen-

traordinair den, met authoiïfatie aan hem en aan haaren Ordinairen AmbalTadeur,
tt» Engeland, om kjaar te ftellen 't gene men foude duyfter vinden , en om daar by te -

voegen 't gene verevit wierde ; weshalven defe Ambaffadeurs verfoch-

ten , dit de Engelfche aan haar toonen wilden 't gene fy niet verbon-

den , of dat (y felfs de Articulen fo wilden concipiëeren , dat men

dfe dast raet daar door alle fwaarigheden mochte te boven komen ; Maar kregen tot

voordacht antwoord , dat de Staaten en haare Minifters beft wiften , hoe fy die

word.° tsfrtictilen moften inftellen; 'Waarop kort daar na de voorfz. Am-
i. bafladeurs overleverden een Concept , vragende , of 't felve haar ge-

noegen konde geven, dechkreegen weder een koele en zuynige ant-

woord , warneerfy het geteekent en weder beh.indigt[ouden hebben^ dat*

[e hun dan haare meynïnge dtar op wilden verklaar ei , enalfodeGe- ï

fanten niet geraden vonden te teekenen, fonder verfekert te zijn , of

haar het geconcipieerde voldoen konde , wierddie conferentie afge-

, brooken : Maar met rijper gedachten de faake overwegende, refol-

veerden de Gefanten het geprojecteerde geteekent over te geven, waap

by fy verfochten een nieuwe t'famenkomit ; Maar in plaatfe , van met

haar te treeden in gereguleerde Conferentien , en haar te toonen het

defecl: in haare antwoord, wierden fy fo genegligeert, dat de En-

gelfche aan haar niet eer een Conferentie accordeerden, als een uyr

daarna, dat dele Declaratie van Oorlog in 'sKonings Raad was ge-

lefen en geapprobeert , wanneer de Gefantcn op haaren gefetten tijd

verfchijnende met d/t kort befcheyt te mg wierden ^efonden : 'tish

te laat , tot een infallibel argument , dat de Engelfche aan de Ne-' \

derlanders niet genegen waren liet Vrye Gebruyk van de Zee tem
laaten.

fo5cK°c
BS
de ^aar cn boven fo is 't een groote infolentie , dat de Engelfche de

Staaten
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Staaten van infolentie bcfchuldigen , om dat fy met haar iouden willen Engeiftheée

twiften over de Heerfchappye van de Zee. Wien van 's Konincs Pre- He r/chaP-
ii / o jvc van ae

decefieurs , wanneer en hoe heelt die Heerfchappye verkreegen ? Of Zee >>mcji-

hebben fy 't geacquireert door Prcfcriptie van langen rijt , gelijk fy
ccre*'

pretendeeren ? Neen geenfins , want behalven dat geene Rechts-Ge-
leerde controverteeren het vrye gebruyk van de Zee , defclvc {lellen-

de fo min fubjecl: het gebiet van een Menfch , als de Lucht ; en behal-

ven dat de geheele Wereld defe fuftenue ongerijmt hout , uytgenomen

alleen die van Engeland , fo feyde de wijfe Koriinginne Eltfabstb aan

den Spaanfchen Ambaffadeur Mendofa , als die reiHtutie begeerde van

't geene Fran^ois Draak^iii Wejl- Indien hadde gerooft : 'Daf-'Prs-

fcriptie [onder pojfejjïe was van geener waarde y en dat van een yder ds

z,ee vrylijkjn3j;ht worden bevaaren , aangefien bet gebra-jh^ van de "Lee

allen men[chen gemeen was, iiprrnende daar cnboven-noch eenig f
r
olk->

noch Particulier over defelve eeniu Recht verkrijgen , overmits noch

de Reden , mch de natuyr eenige Occupatie van de z,ee toelaar.

De reede , waar op fy haar ongerijmt Recht over de Zee fchijncn te

fondeeren , is even fo caduc en valfch als haare begeerte tot een onbe-

paalde Heerfchappye groot is ; Want noch fy noch ijmand oyt lal

lconnen waarmaaken , dat de Nederlanders op een Tribut , met Li-

centie ofte Permiüie van den voo'rigen Koning in de Zee hebben ge-

vifcht , gelijk fy in haare Declaratie met onwaarheyt voor 't oog van

de eantfche Wereld pofeeren. Wel is waar , dat Koning Karel del. KonJugCjrei

in den jaare 1635. "e Vryheyt van de Zee willende bemoeien , voommis

12. Oorlog-fcheepcn in Zee fond , door dewelke hy den Neder- j^^Laft-
landfchen Haring-buyfen . afperfte twee Engel fche Schellingen,- cf geld af,

een Hollandfchen gulden voor yder Iaft haring , dat hy Lafl-geld

noemde •, Wien kan nu met goet fundament fuftinecren , dat de En-
gelfche door defe acYie eenig Recht hebben gcacquireert , daar pu-

blijke Violentie en Geweld naar alle Rechten veeleer ftraf meriteert,

dan eenig Recht geeft , felfs niet by continuatie , die hier niet te pas

komt , alfo die Extorfie cedeerde op de klachten van de Staaten , zijn- dat niet lang

de daarenboven de Zee een inhabil fubjecl, om deffelfs vry gebruyk te
Jyi

incommodeeren meteenige Laftof Servituyt.

De Tiende Periode , behelfende , dat de Staaten den Koning van ofdeNeder-

Frank/ijk. hebben getracht tegens Engeland op te rokkjnen , beftaat
rnc: Vrank-

puyr in een fait, 't welk fohet waarachtig was , fo bedektelijk foude rijk hebben

aangeleyt zijn, dat het voor een Particulier fwaar foude vallen , om vcreenigen

yets feckers daar van te ftellen ; fo 't onwaar is, betoonen haar die tegensd-En-

Tt 3
groo-

8elkIlc '
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groote Meefters kinderen te zijn van die gene , die den naam voert van

een Vader der Leugens. Dit laatfte geeft meer blijk van waarheyt als

het eerfte ; want nademaal fy
taftelijke onwaarheeden en ongerijmt-

• heeden in haare Declaratie hebben gebruykt , om daar mede te dek-

ken Jiaare geconcipieerde Deffeynen , wat fouden fy niet gearbeyt

hebben , om dit pretenfe fait te particularifeercn , indien
?

t waarach-

tig was , ten eynde fy door de Trouwloofheyt van defen Staat aan

te wijfen , gehad fouden hebben fodanigen fpecicufen pretext , dié

haar eygen Trouwloofheyt foude hebben konnen rechtvaardigen

;

't welk die Souden fy niet met heevigheyt en ten breetllen hebben voorge-

meentc
*"

draagen j met alle fijne circumftantien , een faak , die haar hadde .

fochtcn wi.'j bonnen excufeeren van Ontrouw ? Souden fy niet hebben gefpeci-

' ficeert 't gene fy de Gemeente wijs maakten , als dat Mombas , van

geboorte een Fransman zijnde , doch een Colonne! in dienft van defen

Staat , onaangefien hy by den Koning van Frankrijk, was gedifgra-

• tieert , nochtans in 't laadt van den jaare 1671. fonder /peciael Pardon

of Permiflie, ( fonder 't welke hy lijveloos geweeft hadde) te vooren

geobtineert te hebben , aan den Koning foude geprefenteert hebben

een Brief van wegens defen Staat , by dewelke hy verfocht wierd , om
fijne waapenen met die van de Staaten te combineeren , en daar door

gefamentlijk de Engelfche te dwingen na haar welgevallen.

daar het con- De onwaarheyt van dit pretenfe fait hebben de Staaten aangewc-
trarie blijkt fen in haaien Brief aan den Koningvan Engeland , in dato den 25.

vandesraa- OBober 1673. met defe woorden : Soobaaft wy vernamen , dat men
V Majejieyt perfuadeeren wilde , fo wel tegens alle waarfchijnlijkheyt,

als tegens de waarbeft felfs , van dat wy onder de hand met Frankrijk

traceerden , tot prejudicie van uwe Majefteyts interejjen ,
gaven wy

aanfionds ordre aan onfen Ambajfadeur aldaar , om van on/ent weeren

aan uwe Majefteyt te verkjaaren , dat wy ( om te doen blijken de valf-
heyt van de geruchten , die men tot ons nadeel dede jpargeeren , en om
aan uwe Majefleyt effemiele en incontefiable preuv&n te geven van

onfe fincere intentie )
gereet waren , om met hem te treeden tn fodanigc

Alliantie, als het de(eiv e foude believen, hoe nauw die ook. mocht e

wefen , en daar en boven noch veel meer toe te [laan , als 'tgene albereyts

by ons was gedaan , om de rujle in Europate jlabilieeren , welken Brief

,
te Jefen is onder Num. 17.

In de Elf.le Periode feggen fy : Op 't laat[ie niet meer van haar, (na-

" mentlijk van de Staaten ) hoorende, fonden wy een anderen Ambaffadeur
aan haar, dewelke na diverfe dringende Aiernoriahn overgelevert in

onfen

ten



DERDE DEEL. 335
cnfenndmc :

geen antwoord koude bekomen , tot dat hy hadde verkjaart

fi]n revocatie» Defen•Ambaffadeur was 'Douning, die op den $,f'm. Hoeöottmng

1672. fijne publijke intreede decde inden Haagt, wanneer hv aan kori^
1

de Nederlanders weynig vertrouwen gaf van een goet accommode-

ment, door-dien hy in beyde de voorige Oorlogen , fomet Cromyel,

als met defen tegenwoordigen Koning , mede voor Iaatfte Extraordi-

nair Ambafladeur aan defen Staat gefonden was , om de gerefene diffe-

rentcn by te leggen , ofveel meer om die te verwijderen , waar op ook

die ruïneufe Oorlogen volgden. In fijn eerfte Audiëntie leverden hy en
.C'i

n
i

ePro -

over fijne Credentialen , en dede fijne Propofit.ie , beyde beftaande in

een goede betuyginge van fijne Majefleyts inclinatie tot vriendfchap en

goede correfpondentie met defen Staat ; daar by begeerde hy , in ge-

nerale termen , fatisfaccie op de Affronten , die den Koning fijn Mee-
fter hadde ontfangen , fonder dat hy defelve fpecificeerde. By nadere

confer^ntien en fijne Mcmorien urgeerde hy niet anders, als 00 het [inj-

kjnvan de Vlagoe , op eennieuwe foort van erkjntemjfe omtrent haare

Heerfchappye van de z.ee-, en op het [irajfenvan den Admiraal van

Gent , fonder meer te reppen van de affronten , op dewelke hy by fijne

eerite Propofitie fatisfa&ie hadde ^eëyft • En als de Staaten begeerden, c
daar °P Je

- .
r

. . .,
,

ö
1 1 t- •

ö
1 1

Staaten ant-

10 door een bner aan den Koning , als mondeling aan Dounwg , dat hy woorden,

alle grieven fimul &femel wilde moveeren , om over defelve gelij-

kelijk te befoigneeren , dat fy dan op alles alle mogelijke /atisfaclie

wilden geven , en fulx ftellen ter decifie van de geheele Wereld,

fo kreeg men uyt Engeland geen antwoord , en Douning protegeerde wasr te? c;
'

5

exprelTe ordre te hebben, om van geenc differentieele poincten meer pto""fteirdc,

te fpreeken , voor dat hem fatisfaexie gegeven was op 't ftrijken van de

Vlagge en het refcontre van 's Konings Jacht ; waar op de Staaten aan

DonniiifT lieten prefenteeren haar lchriftelijke antwoord op 'tfubje<fr.

van de Plagge , die hy toen weygerde te accepteeren , feggende , dat

fijn Caraéler nu al cedeerde , en dat hy niet meer gequalificeert was tot

vordereNepotiatie. Een ongehoorde faake, dat men aan een Repu- 'tweikfect

bJijke, die wegens haarerorme van Kegeennge , ionder eengeruy- was,
,

men tijd, de Refolutien van haare Steeden en Provinciën niet kanby
een brengen, falfendeneen Ambafladeur met Inftruelie , om na ver-

loop van fuiken korten tijd , binnen dewelke de Staaten niet hadden

konncn antwoorden ( dewelke,de Engelfche Hovelingen begrooten op

24. uyren, andere opeenige weynige dagen) alle Negotiatie afte

?reeken , en te vertrekken.

Niet m :

nier vreemd was 't , dat hy uyt Engeland by een tweede In- „ytEngcHoS
ftruéfcie
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een tweede ftru&ie belaft wierd, alle Papieren vandefen Staat aan te nemen , de-
« » ie,

felveovertefenden, daarop refcripte en ordres af te wachten , doch

fich in geene Negotiatie inet haare Hoog Mog. in te wikken , apparent

uyt vreefe , dat de Staaten door haare genegentheyt tot Vrecde , over

de d-fïerentieele poinóten fouden heen geftapt , en hun fatisfactie ge-

geven hebben , waar door hun foude ontnomen zijn geworden haar

voornaamfte pretext tot derupture, die fy vaft geflelt hadden. Hoe
de Staaten hier op haaren Êxtraordinairen Ambaffadeur den Heer

Al eerman na Engeland fohden , en wat daar is gepafTeert , is hier

vooren aangewefen.

neemt inden Ondertuffchen hadde Douning op den 4. Februarij'mdenHaag

ïcheyrf
'" *

^)n Affcheyt- Audiëntie genomen , met verklaaringe , dat ordre hadde

om te vertrekken , waar op hy hem ook op den 14. dito tot Scheve

Uwe» cmbarcjüeerde in een Schip , dat hem op den 1 7. fo hanft niet

tot Londen hadde gebracht ^ of hy wierd door eenige Lords van des

Konings geheymen Raad , daartoe expres vergadert zijnde, geè'xa-

mineert , Naar gehouden Examen hier van openinge en generaal Rap-

port gedaan zijnde aan den Koning , fo wierd hy door defïèlfs laft ge-

en raakt in vangen genomen , en alfo gedetineert weg gefonden na den Tour. De
den Tour. oorfaake hier van feyde men te zijn , dat hy direct tegens fijne Maje

fleyts nader ontfangen Ordre ware t'huys gekomen ; Maar dat fuik

voorgeven weynig geloofvind , en dat de apprehenfie een andere, doch

fecrecte oorfaak hadde , blijkt daar uyt , dat T)oHmng , die om fui-

ken mis-flag en ongehoorfaamheyt tegens 's Koninjjs expres bevel , na

Rechten en aan alle Hooven gerecipieerde Gewoonten , niet hadde
daarhy haaft kennen ontgaan een Capitale ftrafïe, na eenige dagen uyt fijne pevanke-

xeerfwoid. niile wierd gcrelaxcert, en als een Lit van 't Parlament gecontinueert.

Dcffeyn der Dit is 't gene , Waar mede wy in 't kort hebben willen refuteeren

Engdfche een Oorlogs Declaratie, die iich felfs refiiteert en befchaamt , en die

betoont, dat de Engeifche Minifters , die den Koning abufeerden , en

hem trachten te induceeren tot haar vcrfoeyelijk Deileyn, geen andé

re gedachten hadden , als op gefingeerde pretexten aan tefteeken een

Vuyr, dat lichtelijk alle omheen liggende Landen en Steeden foude

vertccren , en de afgelegene verlengen , en voornamentlijk , dat liet

' VereemqêfiNederland tot de grond toe foude verdelgen als een twee-

de Garthago:, om daar mede te koelen haar brandende Oorlo^s-lull

die in de Hel gefmeet , en van de Nikkers aangeblaafen wierd. In dit.

quaade defTeyn, feggen fynochby haare Declaratie, dat fy fich ver

hiaten op Cjod , dat die haar a (Jij! eere»fal in haare rechtvaardige onder
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mminge , die Co onrechtvaardig is , als God een Rechtvaardige God is.

Horribel ! voor een Chriften-Natie , die infiende de meenigvuldige dat horribd

Exemplen van geftrafte Trouloosheyt verfeekert kan zijn , dat een is>

onrechtvaardig begin een ongelukkig èynde maakt, gelijk den Out-
Vader Bernardns fegt. Si bona fuerit pugnantis caufa ,

pugn& exitus

malus ejfe nonpoteft : Sicut nee bonus judicabitur fivis , fï caufa non bo~

tut » & intentio non retla pr&ceffcrit. Dat is : Indien de Oorfaak^ des

flrijdenden rechtvaardig is. [o kan de Hytgang desfirtjds niet quaat zjju;

Gelijkjnen ook niet bevinden fal eengoet eynde , fo geen goede Oorfaak,
• en Intentie voor afgaat ; En Pindarus in fijne Verfen. God heeft in

voorige tijden meenigmaal getoont , dat hy heeft verijdelt en tefchanden

gemaakt diegene , die uyt Eerfucht , Cjterighejt , Bedroch , en andere

onwettige oorfaken ten Oorlog zjjn opgetrokken. Dxmoflhenes leyt wcL
Gelijk een goede Confcientie vertrouwen mede brengt , alfo is daar de

befle hoope , wanneer men fijn be(l doet , om ongelijk, tegen te gaan , en

niet om aan te doen. 'T is wel fomtijds gebeurt , dat meyneedige Oor-

logen een gelukkig begin hebben gehad , maar noyt , dat de uytkomft

voordeel gaf aan den Verbond-breeker , naar het getuygeniife \^n-

alle fo Goddelijke , als Chriftelijke en Heydenfche Hiitorien.

Na dat de Engelfche groote Meefiers haare boofe intentie niet lan-

ger konden- diffimuleeren , alfo (y die voor de heele Wereld te klaar

hadden doen blijken , door haare voorfz. Attaque op de Nederland-

fche Koopvaardye-Vlooten » en ondertuffchen. dat haar boven gemeld

Manifell wierde geprepareert , om gepubliceert te werden , fo lieten

fy niet na, om door geduyrige inftantien van haaren Ambailadeur Mon-
tagu den Koningvan Frankrijk, mede te difponeeren tot de Declara-

tie van Oorlog tegens den Staat der Vereenigde Nederlanden, appa- sy roeken

rent om daardoor volkomentlijk verfeekert te werden wegens dein- medetecüf-
tentie van Koning Lcuis , wiens vreemde conduite fy cenigfins fchee- poneeren

nen te diffideeren ) die fy ook te wegen brachten , dat mede op den 7. chreeren te-

April wanneer men in Engeland den Oorlog declareerde , wierde ge- £f"
s dc Su>

publiceert binnen Taris op alle Straaten, en aan den Heer Rompf,

Secretaris van den Nederlandfche Ambailadeur , die ter felver tijd ab- »c «-dk ook

fent was. Defe Declaratie, (gelijkte onder Num. 28. volgt) fal
g^luedc,

in alle eeuwen getuygen dc on-Chriftelijkheyt van den Alder-Chrifte-

lijkften Koning , die alle Tracitaten , waar door hy aan de Geünieerde

Staatcn vaft-geallieert was, vernietigt, fonder daar van te geven an-

dere redenen, als defe dry: Ten 1. Siin cjtia.u genoegen over het

Bfjlier , dat de Statten in fijn r{gaarde zekert cev.igc ja aren hebben ge-
tCx:e„

r
'
v

;

p ' e "

V v kitfafüi
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bonden', Ten 2. Haare Ondankbaarheyt over de groote Obligatieft,

die fy van hem en fijne Foor/aten hadden genooten^- En ten 3. Sijne

Glorie.

©phetbe- I# Het beitier der Staaten Generaal neemt hy voor eerfttot een

staten Gen*» pretext en Reden van fijnen Oorlog , fonder dat hy die in fpeciale ter-

taai in fijn men exprefTeert , dat ten minden behoorde te zijn , om aan de wereld

eenig genoegen 3 en aan lijn voorgeven eemgen lchijn van waarheyt te

geven , gelijk hy fchijnt voorgehad te hebben met de Publicatie van fe-

. kere Acte , waar by hy de Koninginne authorifeerde met ample Macht,

om het Beftier der Staats-faken in 't Rijk waar te nemen, ondertuflchen

dat hy als cenen Mars buyten fijn Rijk foude ageeren ; feggende daar

in , dat hy genootfaakf was tegens de Staaten te oorlogen , om voor te

komen de Imprefften , diefy trachten te geven van fijne Intentien in alle

de Hoven der Princen van Europa , en den yver , diefy aanwenden^

«m Lianen tegens hem te formeeren , onder en opfekcre pretexten.

Hebben de Staaten Generaal haare buyten-landfe Affaires en Staats-

taken fodanig gedirigeert , en haare Meiiires fo feeker genomen , dat

fy gedekt mochten blijven tegens de bedreygihgen van dien Franfchen

Monarch , die de geheele Chriften Wereld foude te kleyn achten , om
fijne Ambitie te voldoen , en die met Alexander noch een andere

Wereld foude foeken , om fijne Glorie te verhoogen , daarom hy felfs

-* in defe Declaratie fegt te willen oorlogen ; fo hebben fy 't felve gedaan

als getrouwe Regenten en Vóorforgers van de fecuriteyt van haaren

Staat , fonder dat ymand haar , met waarheyt fal konnen overtuygen

van gebrooken Trouw of Bond , daar aan haare Vyanden fo notoir

fchuldig zijn , dat niemand fulx ignoreert en kan ontkennen r als fy fel-

ve. Niet alleen een goede Politie , maar ook het natuyrlijk Recht van
Defenfie verplicht, alle Regenten te forgen voor het Intereit en Wel-
vaart van haaien Staat ; en hoe konnen de Franfche dit den Staaten cjua-

üjk afnemen , daar het als een vafte Politijke Regul by allen Princen is

aangenomen , om altijd tegens de Grootfte dreygende Machten het

Contra-poit;5l te onderhouden r en daar fy fdfs defe Politijke Les in

den jaare 1650. tenreguarde van Spanjen aan den Nederlandfchen

A mbafladeur tot antwoord op fijne Propofitie gaven : 1)aar en is geen

'Prins of Republïjk^ > die niet verbonden zy door eygen Interefi te be-

trachten hetpericul, dat haar dreygt , enby tijds haar te verfeekeren

tegens de woefte Deffeynen van een Hnys , dat opentUjk^ den weg ingaat

van de Universele Monarchie.

dankbaar-"' Z ' ^e Obligatien,. die de Koning alhier fo brect in 'tgeneraal uyt-

meer,
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meet, als men die eens foude balanceeren tegensde ongemakken en heytoverAe

verwoeftingen , die den Nederlanden binnen de laatfte 700. jaaren 9^'f^L
60

'

,

van de Franfche Koningen , met onmenfchelijke gruwelen , zijn over- te* van hem

gekomen , men fotidefe veel eer reekenen recompenfen , die de gele-
y"o r

'"

aten
dene fchaadens op verre na niet konnen vergoeden , als Benefkien , die h«bben gc-

haaren naam niet waardig zijn , als voor fo verre fy alleen voort komen noten '

uyt een enkele gencgentheyt omtrent den geenen , aan wien men die

bewijft ; Maar hoe verre het van daar is , confteert niet alleen uyt de

Directie van de fubfidien , die de Franfche aan de Nederlanders tegens

Spaxjen gedaan hebben , en uyt haare eygene bekenteniffe , maar is ook
fo wereld-kundig , dat niemand van eenige kennifle die kan ignoree-

ren , ten zy hy opentlijk wil liegen. Wat foude den Koning van

Frankrijk^ den Eerft-gebooren Soon van de Kerl^ anders gemoveert

hebben , om den Vloek van den Roomfcben Stoel , en van alle deffelfs

Adherenten op fich te laden , met fijne afïiftentie aan de Nederlanders

( die van de Roomfche Kerk als Ketters waren geè'xecreert ) tegens den

Catholijken Koning , als fijn eygen Intereft , dat de Franfche alletijd

boven de Religie hebben laten predomineeren ? Suftineeren fy daar-

om oorfaak te zijn van de Welvaart , Macht , en verlofïinge defer

Landen uyt het jok van Spanjen ? De Nederlanders hebben op dien

felven voet reedenen genoeg , om haar ook te aflcribeeren de Oorfaa-

ke van den fleuriifanten Staat in Frankrijk. ; Want toen Vrankrijk

door de H.Ligue t Inlandfe Oorlogen enbyfondere Praktijken van

den Spaanfchen Koning cPhilippui de 1 1. fich wentelde én fijn ey-

gen Burger-bloet , en fo fuchten onder fijne geduyrige verwoeftingen,

dat het meenigmaal fcheen , als of het fijnen dood-fnik foude geven,

door wien heeft het toen anders fijnen aafem herhaalt , en fijne handen

weder wat vry gekreegen , als door de Vereenigde T^ederlanden ? die

door haare groote vigilantieen dapperheyt de Macht van Spanjen te

Water en te Lande fo diverteerden , dat Vrankrijk^ daar door merk-

lijk wierde ontlaft van de fwaarte der Spanjaarts , die 't felve Rijk (6

drukten , dat het onmogelijk fcheen daar van verloft te fullen werden,

ten zy door dufdanigen diverfie , daar van onder Num. 29. geprodu-

ceert is een fchriftelijke Propofitie , daar by den Franfchen Ambafla-

deur Morlans op den n.Sept. 1593.de Staaten Generaal met by-

fondere expreffien bedankt wegens haare A/ïiftentie , en haar daar door

fchijnttoetefchrijven 'tbehoutvan haar Rijk. Hebbende Franfche

den Staaten naderhant by verfcheyde Traftaten fubfidien toegeftaan,

't is gefchiet om haar eygen Voordeel en op Conditie , dat de Staaten

V v 2^ Vrank-
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Vrankrijk in tijd van noot weder met Volk en 25. Oorlogs-Scheepen

moften aflïfteeren ; en de Middelantfche Zee , van de Algier[che en

Tftrl^fche Roovers beveyligen , daar toe een Millioen , die Vranke

rijl^ aan den Statten jaarlijks verfchoot, weynigh konde helpen , te

meer , dewijl die penningen noyt promtelijk , maar na verloop van

veel tijds betaalt wierden. Wat grooten dienft en voordeel l^ranl^rijk^

van der Staaten Oorlogs-Vloot onder Hotttuyn genoten heeft , kan

liet felve Rijk niet ontkennen , of het rnofl fich met voordacht fchul-

dig maaken aan de grootfte ondankbaarheit over de Weldaden , die ge-

meenlijk 't eerfte van allen vergeeten worden. •

Wanneer na 2. inegale Machten, door haare confederatie, haar

t'iamen rerloffen van de Verdrukkingen van haaren gemeenen Vvand,

fal dan de Meerdere feggen , dat hy door fijne afïïftentie , die na pro-

portie is gereguleert , den Mindere heeft verlof!: , en gebracht in feker-

heyt, daar hy felfs niet anders heeft beoogt, als fijn eygen Securiteyt

en Intereft? Sal den Mindere daar door meer verplicht worden aan

den Meerdere , als die aan geene ? Sal de eene hand de andere verplich-

ten , wanneer de eene door de andere fchoon word ?

Ofwil de Franfche Koning feggen , dat hy defe Staat verlofl: en

gemaintineert heeft door fijne Auxiliaire Troupen in den jaare 1666,

ineen Oorlog, die hy felfs gerokkent hadde, gelijk wy hier voren

hebben verhandelt ? Wanneer fijne Soldaten niet aanrechten, als haa-

re gewoonlijke gmweelen , en alle Fortreflèn van defen Staat verfpie-

den , waar van die nu noch de fmertelijke effecten voelt,

cnop fijne 3. De derde Reden van Oorlog , die Koning Louis voorwent, ïV

St°ecn <*ru- •?3*f G/cr/V. Heeft ooyt eenlg Dwingeland , hoe on-Chriftelijk

wd is. die ook was , opentlijk voor het oog van de wijde Wereld, fijne

(jlorle durven pretexeeren tot een Reden van Oorlog , gelijk hier den

Alder-Chriftlijkiten doet ? De Heydcnfche Princen hebben haare

Ambitie noch beter foeken te bewimpelen met pretexten, die ten min-

iten op fchijn van Rechtvaardigheyt fïeunden, om dat fy het Oordeel

en den Vloek van de Wereld mochten mijden, die defen Koning op

fich haalt van alle de onnofele en onfchuldige Natiën en Volkeren , die

dcor fijn onrechtvaardige Wapenen worden verdrukt. De Heydcnfche

«ifoo recht- Politijken , welker wetenfehap alleen gefondeert is op een menfchelijk
vaardige oordeel , geven ons hier in vafte Reduien , die voorwaar niet HeydenS
ooti. ken tot r

*->
, .„ ,.. t .. .9 . r *.,..*.***

den oorlog of Hcyloos maar Chnltehjk zijn. Livms legt: Sunt Betlt pettt Ta»
vereyft *or-

cis jfira y jufteque ld non minus quant fortiter debesgerere. Dat is : Cje-

lijk^cr een Recht van Vreedc is , fo ijfermede een Recht van Oorlog* dit

men
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1

men niet min rechtvaardig als manhaftig moet voeren. Cicero leert ons .*

Inomni Republica maxime confervanda fünt jura "Belli , nam temere

in acie verfari , & manu cum hojte confligere , immane qmddam & bel-

luarttmfimiU e
f}.

Dat is : In alle Staaten moet men onderhouden het

Recht van Oorlog , want onrechtvaardig te oorlogen is onmenfchelï*^ en

gelijk, als foejïclijk,. Ingevalle fulx geoorlooft was , wat fbude daar

anders uyt voorkomen als Oorlog tuiTchen alle Volkeren ? Gelijk

Tacitus aanmerkt •, en dat men op een Barbarifche wijfe bloct

met bloet , en moord met moord foude verfbenen , gelijk SaUtJIins

noteert.

Moet voor defè Chriftelijke Heydenen niet fchaam-root werden

een Koning , ja een Menfche , die fijne Glorie fo Teer foekt te bou-

wen op 't vergieten van bloet en gejammer van duyfenden Menfchen,

alstepraalen met den Naam van Alder-Chrifllijkile ? Wat Glorie is

^tdoch, die niet word gehaalt , dan door Oorlog, een Quaat dat het

ellendigfte is onder alle ellenden , en buyten 't welke geene ellenden

meer zijn ? Den Wreeden Attila , den Woedenden Tamerlan met
haar helfch Gedrocht hehben haar van haare onmenfchelvjke Wreed-
heden laten vermurven door reedel ijke prefentatie van haare Vyanden,

die door hunne Macht vreefden te vergaan ; maar Koning Louis , om snaren pre-

door de ruïne van fijne oude Bond-Genooten fijne Glorie tevergroo- aan den "Ko-

ten , foekt felfs te ontgaan de Occafie , om fatisfaótoire prefentatie op ™s f
^' s -

(ïjn behoorlijken tijd aan tehooren, die hem de Staaten doorhaaren eenBikf.

Ambafladeur Tteter de Groot aenboden met een brief, die wy onder

Num. 30. produceeren; Want na datdefen Ambalfadeur op veele

follicitatien tot Audiëntie, van den 14. December 1671. af, niet

;

fonderbefchimpinge lang was opgehouden, en hem meermaalen de

geailigneerde tijd tot Audiëntie, telkens daags tevoorenwas opge-

feyt , ondertulTchen datter van dat Hofeen Courier , kort na 't vertrek

van den Engêlfchen Ambaffadeur ^Jttontagtt na Londen was gefon-

den , die weder van daar fcheyden ^ na dat den gedachten Ambalfadeur

1 aldaar Rapport hadde gedaan , op wiens befcheyt men tot Paris fcheen

R te wachten, fo kreeg hy eyndelijk ter nauwer noot op den 4. fa-

: nuary 1672. eerfr. occafie , om den felven brief aen den Koning te be-

handigen , welkers inhout immiddels den Koning al bekent was gewor-

den door Minifters van andere Hoven , alwaar de Staaten den felven

hadden gecommuniceert , om daar door te geven fekere preuven van

haare oprechte inclinatie tot de gcmee.ne Rufte.* In defe Audiëntie

•
| vraagden den Ambalfadeur ; Waar toe en tegens wien de ongemeene

Y v 3 Oou-
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Oorlogs-Preparatien des Konings wierden aangeleyt ? en kreeg geen

ander befcheyt , als waar toe fijne GlorieJulx [oude vereyfchen , dat

ficb in de vooy-[«omer[oude openbaaren.
Cn

nd°^
dCn Hoewel nu de Staaten door defen Brief, en door de mondeling*

haaien Am- Prefentatie van haaren Gefant, (te weten, datfy de oude Verbonder
h
£oof

tai de ncyhglijk fouden nakomen , en indien'er yets tegens defelve begaar

mochte bevonden werden , 't welk fy nietwiften, wat het foude mo
gen wefen , dat fy 't felve wilden vergoeden en repareeren ) volko

mentlijk geè'xcufeert wierden tegens de Calangeder Franfchen (di^

haar befchuldigden van de eerfte Apgreilie, ) en aan haare zijde vol

deden den Eyfch , die een Oorlog wettig maakt , namentlijk , datmq

voor af, eer men tot de Wapenen komt , alle Middelen van Vreec

moet aanwenden ; En hoewel in fuik geval niet alleen de Chriftener

maar ook de Heydenen altijd geoordeek hebben, dat de Waapenc
daarop de geen plaats konden hebben ; So betoonde de Koning echter fijne on

woo"t
S
met" wederroepelijke Refolutie tot den Oorlog door fijne fchriftelijk Ant

een Brief aan vvoord aan de Staaten ( die te fien is onder Num. ?i.) en fijne M:
cis Sta ltCfl • *

' nifters aan vreemde Hoven verfekerden 't Ceive , dat den Koning n

geen vreedfame raadflagen foude willen luyfteren , voor en aleer h

den Oorlog eenigen tijdgevoert engefien foude hebben, hoe fijr

Deffeynen fuccedeerden.

Hier op dede de Koning den boven-gemelden Heer Rompf aar

feggen, dathyfichin geenderhande Manieren foude bemoeyen
naar Ho/land yets over te fchrijven , dat fijn Rijken Affaires raakt

en dede een en liet op den 19. April publiceeren* een Acte ( onder T^um. 3

ceeren

U
tot

waarby hy permitteerde aan de Nederlanders, die in fijn Koninkri;

voordeel van mochten zijn, om daar in , naarinhoude van 't Tractaat vandenjaa:

dtK \n üjn 1 66i. te mogen blijven den tijd van 6. maanden, binnen deweU
R '

lJk> fy mochten verkoopen en tranfporteeren haare koopmanfehappen <

goederen. Hier door verdubbelde Koning Louis de fchande en igm

minie van de Engel[ehe Meefiers , die fy behaalt hadden door de troi

lofe Attaque op de Nederlandfche Smirnafche en andere Vlooten, fo:

der voorgaande waarfchouwinge van gelijke 6. maanden , daar t<j

fy fo wel door Traótaten verbonden waren , als den Franfchen Konin
«n «ene tot Op den 2i. dito dede hyby Placaat onder Num 33. inroepen

fiineronder- fijne Subjecten , diefich mochten ophouden in de Landen forteeren

^
a "

d
c

c

n

rStde onder 't Gebiet van de Staaten Qeneraal , endatrop peyne van co:

den. fifcatie van Lichaam en Goederen.

Gruwelijk Uyt alle defe proceduyren van den Koning is klaarliik te fien

,

voornemen - Cm
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fijnen Oorlog nergens anders uyt voorkomt, als uyt een geformeert des rran-

Defleyn, om de Palen van fijn Gebiet fo verre uyt te fctten , als fijne
fch

^
n Ko "

Ambitie is geëxtendeert , en dat hy fich niet beter behaagt en voldoet,

als dat hy geheel Europa in vuyr en vlam mag fetten , het Chriften
: bloet te vergieten , als dat van fchaapen en bokken , en met het ver-

woeften van Landen en Steeden fijne oogen te verluftigen , niet anders

als met een Schou-fpeel en Tragcedie , waar van hy Autheur en Aan-

schouwer is te gelijk , omalies onder fijnen Scepter te doen bukken.

Maar dat hy niet beter fal varen, als andere Koningen, die mede uyt

Invidie , Wraak , Ambitie en Glorie Oorlogen hebben begonnen , fal

|

;de tijdfekerlijk uytwijfen, die daar van al een goet begin heeft ge- dat hem

paakt. Xerxei Koning van Per/ten , declareerde tegens de fleuriffante ^èdeeren
fRepublijken van Griekenland fijne Bond-Genooten , mede den Oor- gelijk door

log om dry redenen, 'S?»
1. Om dat fijn overleden Vader daar toe was gerefolveert geweeft. word'

|S Om te revengeeren eenig quaat , dat hy oordeelde hem aangedaan

e zijn. 3. Omdat hydoarden Oorlog Glorie voor fijnPerfoon,

n Vermeerderinge voor fijn Rijk verwerven mochte ; Maar defehc

iel fo verkeert uyt , dathy ter nauwer noot met een Schuytjen ont-

uam , ondertuffchen dat fijn geheele Heyr wierde geflagen , niet te-

enftaande het felve fo groot was , dat men feyde, het geheel Cjvie-

énland foude bedekken , en de Rivieren uyt drinken , en dat het de

,ucht met Zeylen , en de Zee met Schepen» vervulde. Croefus Koning

vr Lydiers in fijnen tijd de Rijkfte onder allen Koningen, jaloers zijnde

<rtt den aanwas van de Heerfchappye van Cyras, begint tegens den Cel-

in een Oorlog , doch fonder fuffic/ante Redenen , maar hoe elendig hy

:h bedroogen vond door het Delpbifche Oracul, wanneer het feyde :

*cefas Halim penetrans ma^nampervertet opum vim , heeft de onge-

kkige Nederlaag geleert , die hem tot aan de Hout- Boflchen bracht,-

'n verbrant tewerden, 't en zy hy noch wonderlijk was verlof]: gewor-

n. De Franfchc behoeven fo verre niet te loopen, maar hebben haar

een te fpiegelcn aan haar eygene Voorfaten , die, na ons Livius ge-

gt, alleen uyt oorfaak van den heerlijken Wijn van Halien 't felve

nd wilden t'ondcrbrengen , maar waren fo ongelukkig , dat fy haar

•et verwiiielden voorden wijn, fonder die te proeven.

Dry dagen na defe voorfz. Declaratie , namentlijk op den 10.
fl llv"ndCn

'pril begonnen de Franfche de Vaart op den Rijn té floppen , exa- &'\»,

ïeerende alle op en afvaarende Schippers , waarfy t'huys hoorden,

lanhoudendcalleNederiandiche Scheepen en goederen. En vermits

door
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«n beletten door de Franfche Oorlogs-Declaratie den Onderdanen verboden was
«e generale .

o
,

Negotie, alle Communicatie en Commercie met den Ingeletenen van de Veree-

nicde Nederlanden , op peyne van 't Leven , en door den Oorlog de

Negotie geflcoten wierd , fag men wat fchaade , door 't manquement
dat de ge- van Hollaiidfche Negotie , 't geheele Chriitenrijk begon te lijden; 't Is

re"
2

nadce- nauwelijx uyt te drukken , wat fchade , jammer en gebrek daar door in

lig was. Jc geheele Wereld wierde veroorfaakt •, De Koopluyden in 't generaal

bègonden haare Factoryen te fluyten , en den Handel te verlaten ; de

Scheeps-vaart en ManufacTuren raakten buyten gebruyk , waar door

veele Scheeps- en Hand-werks-luyden den Oorlog moften volgen, om
als in Vrank- haaren buvk te konnen verfaden : Frankrijk > dat de Oorfaak van al-

lede onhcylen was, leed niet de minfte fchaade in Terigort, tsfn-

rotdefme , Normandien , L' Ille de France , &c. van waar de Koop-
luyden met veele raifonnable Recjueflen haare inevitablè ruïne ten He
ve bekladden? 'T was jammer feyden die van Nantes en Bottr-\

deaux dat den Aartfchen Koning het vry gebruyk fttryte van die byfon-
j

dere fchoone vruchten , die den Heemelfchen Koning dat jaar feer rij-

kelijk hadde medegedeelt, waar door ongelooflijk veel Eedelen en.

Manufacluriers in Frankrijk de Oorlogs-Bafuyn moflen gehoor ge-j

in itallen en ven . Jtalien en voornamentlijk Sicilien meenden bv gebrek van KoornjM
Sicüien, , ' , r , , _

'

r '
b

door den lcherpen honger te vergaan , ten zy iy te mets wat waren ver-*

cjuikt geworden door Koorn , dat haar de Turken en Barbaren lieter.

toekomen , en door de Schepen , die om den winft het gevaar niet ont-

fagen,van gerooft te werden, hebbende de Franfche fich niet gefchaajnt

twee Siciliaanfche Schepen weg te nemen,en tot MarfeUle op te breit

gen, die van Tunis alleen met Koorn waren afgeicheept, om de uytge-

hongerde Sid'iane» noch by 't leven te houden. Twee Hollandfd

Scheepen brachten 60. dmfent Staren Taruw in Sicilitn x
daar over die

in spanien Èylanders van vreugden de Klokken luyden ; Spanje» en Tcrtngaüï

hadden wel een vruchtbaar faifoen van alderhande Delicateflen , maaf

in fcgeiand, fonder aftrek ; Engeland , 't welk by de Neutraliteyt den univerfeelfjj

Handel voor die tijd fekerlijk aan fich hadde konnen trekken , waagc

het evenwel , om te handelen , maar met fuiken fchaade (wegens 't ver-,

lies haarer Scheepen en Goederen door de Nederlandfche Kapers,

)

inSweeknen 't novt hadde geleden ; Sxeden konde met fijn Kooperen Yfer, er,

j.
" Denemarken met fijn Noorts-hout en andere Waaien niet te Mark

gaan, temeer, dewijl de Tol- kamers' fogoct als ge flooten waren

en in Duyis- Dx)ts!a:dwis heel fonder fleur, en de Fraukforder en Lcipfigcr Mij
hn^- jen by na fonder Vertier ;lnftimma,Mans dede door lijn gewoel c:

fchu'

f-
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fchidderen van fijn Kuras , Helm en Swaard Mercurlus fïil fitten, en

bracht daar tegen fijne Martialiften , dewelke hem voor Patroon erken-

nen, tot fuiken Devotie, dat fy hem ijverig fcheenen aan te bidden door

befigheeden en preparatien tot haaren Optocht , voornamentlijk in en

omtrent ^Paris , daar al wat manlijk was , fich fcheen de Geboden van Oo iogs .pre .

tJfyCars te willen onderwerpen ; want die groote Stad, die voor een paratiea om-

kleyne Wereld word gereputeert , raakten in fuiken gewoel, datnie-
trentPai:i -

mand leedig was , die den koddigen Diogenes tot Athenen op de

Markt , met het rollen van fijn Vat , om alleen niet leedig te zijn, kon-

de reprefenteeren , en het getal van Militairen , ( fo wel die gene , die

al na de Maas en Rijn vertrokken waren, als die haaren Belliceu-

ien Koning fouden geleyden ter plaatfe , daar de Gordijnen van het

Oorlovs-Tbeatrum eerft fouden geopent , en de al vernielende Actiën

van haaren Krijgs-God vertoont werden ) wierd fo groot , dat van

Paris een Lijfte na Urujfel cpam , monteerende ter fomme
Getal van de

van . . ... . . . . ii 8477. Jwnfche

Vlannen te Voet , en daar by .... 26115.

te paard , die t'famen uytmaakten een getal van . . . 144592.
't welk men met nieuwe wervinge - wilde fuppleeren tot

2©o. duyfenttoe. Andere beerooten het Voet-volk na

de Monfter-Rol tot 1 18265.

en het Paarde-Volk tot ..... 27795«

Militie.

die t'famen fouden bedragen 146058.

Combattanten , en met haar gevolg en aanhang , fo van Tagies , La •

{\ytteyen > Koetfiers , Waagen- en Kar-luyden , Pioniers , fongens >

Krauwels , Wyven , Trojfen, Hoeren, &c. wel 300. duyfent. Een
jroot en ongewoonlijk , en daarom ook ten eerften aanfien een onge-

ooflijk getal van Soldaten voor een Chriiten Prince , 't welk echter

üet minder fal uytmaken , als men de Leegers verdeelt , die te Velde
;ebracht wierden, want de efre&ive Militairen, die onder den Ko-
ing , den Hertog van Orleans , den Prins van Condé en den Marefchal
'eTarenne op den Rijn de 4. bovenite Steeden , als Orfon , Ri]n-

er^, Wefel en Ttftderijk^, te gelijk belegerden, en die onder het

'ooimando van den Graafde Cbamilli omtrent Mafeyk. wat vcr~

lijvende namaals afcjuamen na de G.rave , waren , na 't feggen van

1 Franfche Generaals-Peribonen , fterk 95. dttyfent koppen; hier

f geaddeert de Auxiliare Franfche, overgegaan in dienft van den

ew-Vorfi van Keulen en den
r
BiJ[chop van Mnnfier , als ook de

X'x Trou-
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Troupen onder den Marfchal de Crecjui in Vlaanderen en Lu)\er-

land , om de Spaanfche en die van Maflricht te obfervceren , en al-

le Toevoer te convoyeeren , Tal 't niet veel manqueeren aan 't opgege-

ven getal , dat voort kan gefuppleert werden met de morte-payen ? die

in de Monfterinse over 't Hooft waren gefien.

F

die verdeelt Dit Volk was van den Koning gerangueert in 4. Legers , daar van
wïerde m ^ fefa jn perfoon foude commandecrcn het eerlie ; den Prins van

'

Condê het tweede •, den Marfchalsde Crequi liet derde; en den

Hertogvan Luxemburg het vierde, te weten der Geallieerde Bif-

fchoppen van Keulen en Munfler.

h^tl onder
***" eerPe ^eger namentlijkhet Royale was van den Koning ver-

den Koning , deelt in 6. Brigades, yder van 6500. man te voet, te famenuyt

makende . . . ... . 39000. Man.

en in andere 6. Brigades Ruyterye , mede uytma-

kende . . . . . 14000. Paarden.

in alles opgetelt tot ... 55000. koppen

waarover Aforfeur, den Hertog van Orleans commandeeren foude

als Genéralijjimus -

y
Den Marefchalk de Turenne als Capiteyn Gent'

raal ; De Graven de Sotjfons , de Lude , de Gadaigne en de Lg&

ge , den Hertog de la Veuillade met den Marquis de TZgcbefort al'

Lieutenants Cjeneraals j En den Chevalier de Loraine , den Marquij

de Genlis , met de Mejfiears Martinet en Montal als feld-Adar

J"chalk.en.

Het tweede Het tweede Leger onder den Urins van fcondé beflont uyt 4200O
onderden koppen, die met des Konin^s Troupen by een eereekent zijnde, dt
Prins van * r

r , r ,
ö r i & l

Conde, vooriz. 95. duylent Combattanten uytleveren. Dit Leger kreegtot

Capiteyn* Generaals de Meffieurs a'Humieres ende'Bellefonds ; TV)I

Lieutenants Cjeneraals de Mejfieurs Foucault , de S'. Arbre en der

Grave de Cjniche • Tot Veld-Maarfchalken den Grave du Plejfis.

du T^ogent en ^JMaaaloiti.
Het d«de Het derde Leger onder den %JMar[chal de Crequi kreeg tot Lieu

Marfchaik tenant Generaal Monfieur de T^ancre en tot Veld-Maarfchalkei
dedequi, de Graven de V'au brun en den Ridder duTlejfis.

en het vier- Het vierde Leger onderden Hertog van Luxenburg kreeg medf

den°
n

H"toa
€encn Eranfchen Peld- Marfchal^ te weten Monfieur de la Valtere

vanLuxen- Boven en behalven defe Legers , die alle vier buyten het Rijk ver-

°Sfoch twee
tr°kkcn, f° bleven noch 2.Legers, doch van minder getal als de voorfz

Legers in binnen het Rijk, als een by fotalwien onderden Veld-Marfchtlk
vrankri;k. ^ {g ^^ en

,

£ ^fa aan ^ Zcc^m oncje
-
r fcn Generaal d'Eïbeuf'.

ci>"
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Tot'voorkominge van alle difordres , die fich in de voorgenomene ten Rang ge-

Expeditie te Velde, mochten opdoen wegens den Rang der voorn. J^vdd™
01

refpec"tive Veld- Mar[chalken , ordonneerde den Koning , dat de marfchaiken

tjfytarfcbalken d'Humieres , de Tjeücfons en Creyn in eas van con-

junctie der Armeen en abfentie der Trixcen van den Blcede , voor de

acnftaande Campagne alleen , en fonder verdere confequentie , fouden

pareeren het Commando van den t^/tar[chalk^ de 'Turenne ; Doch dat onicftcn

f*y met Turenne in Rang gelijk zijnde , fuftineerden niemand anders
verwekt -

te moeten obe.diëeren als den Koning felve, de 'Trincen van den

Bloede , en den fonnejlable van Wrmkfijk. indiender een was ; waar

door fy vanden Koning wierden gedifgraticert , en de plaatfen van

Humieres en Bellefons gegeven aan M ri
. ChamiHy en Navaille

,

en die van frequi aan den Hertog van Gadaigne , en wierden in haar

yoorige qualiteyt niet weder aangenomen , voor dat de Campagne

was geëyndigt , en fy belooft hadden fich onder Turenne te willen

ubmitteeren.

Hoewel den Hertog van Monmouth natuyrlijke Soon van den Ko- Den Herteg

ningvan Engeland^ hadde verwacht, om in qualiteyt' van een^der momhbyde
bovengemelde O verften , tecoinmandeercn de Engelfche Auxiliaire Franfchc,

Troepen, fo fcheen echter Koning Louis hem te fiifpccleercn , -vrce-

èndebyd'eene ofd'andere occafie lijn vreemde conduite, om welke

redenen hy defelve Volkeren onder fijn eygene Militie mefleerde , on-

der het Commando, van fijn eygene Generaals, latende Aionmoutb

alleen gebieden een Regiment Engelfche onder het Opper-gebiet

nochtans van fijn bovengenoemde Overften.

Tot den Optocht van de reit van dit Leger , daar van wel het groot- 's Konings

fte gedeelte voorheen vertrokken was , wierden 3. a 4. dagen toe- palmet
8"

ebracht , met fuiken gewoel en geflecp van pakken en fakken van al- uytneuieat

erhande Bagagie , en gekriel van menfehen , als of heel Paris had-
§e* oe '

de willen verhuyfen, wantal de Paarden van Particulieren , ternom-

bre van óver de 56. duyfent , moften op 's Konings Ordre met alle

karren en wagens aan 't werk , om den Uytvoer van al den Train te

verhaaften , en de meenigvuldige Manufacturiers , die in defe dagen

de winkels geflooten hielden , maakten meer gewoel als eenKerm's.

DeReyfcvan den Koning, hoewel die was vafl geflelt tegens den

18. April , fo wicnl die echter geavanceert een dag vroeger, als

a?anneer alle de Miniftersder Refpeótive Hoven, alsook alle voor-

"wamftc Hccren en Dames, die tot Paris meenden te verblven

net het A Dien en Wenfchinge van een gelukkig fucces fijner Wa-
X x 1 penen
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Penen hem quamen valediceeren , waar op hy fijn vertrek aan de Ko~

winginne ( die hy alvorens de Adminiftratie van de affaires binnen het

Rijk hadde aanbevolen , doch met Advijs van fuiken Raad , gelijk hy

dagelijks felfs pleeg te frequenteeren , beftaande in 4. Principale

Minifters van de Juftttie , Politie , Militie en Fmantie , als Tellier,

XAligre , Villeroy en Colbert ) maar een quartier uyrs voorheen be-

kent maakte, eer hy fich onder duyfende Benedicten van S'.Ger*

main op weg begaf met den Marfchalk^de Turenne , en met een

Suite van een ongelooflijk getal van menfehen , die alle als Bmylofs-

Gaftenmetde koftelijkfte en cierlijkfte kleedingeen monture waren

op getooyt , fo dat fy het Leger van den rijken Crcefus of Xerxes

wel reprefenteerden , met fich voerende 40. halve Cartouwen van de

Franfche Calibre , en een groote quantiteyt aan contante penningen*

geladen op omtrent 80. karren, onder convoy van de Troupen van :

de lichte paarden , om die te fpendeeren daar hy 't mochte geraden vin-

den , en om daar van 8j. <JtyCillionen ponden te laten tot Sedan }om.

in cas van behoeftigheyt defelve nader by de hand te hebben.
Optocht van Den anderen da^ zijnde den 28. April raakten Paris weder in
den Hertog

i
'\

van orleans, roeren door het vertrek van Monjieur den BertogvanOrleans , den
:j

Conde,&c. p riKCe van £one>é en veele andere Grooten , die over Nanteml, al-

waar den Koning d'ecrfte maal vernacht hadde , hem volgende onder

wegen aantroffen , en begleyden over SoiJJons , Laon en Rocroy tot

De Koning Charle-roy , alwaar fy den 5. *J\tey arriveerden, behalven denf

chTiie-roy,
cPrince ïMit fcond'e , die onderwegen van den Koning fcheydende fij-|

nen weg nam over La Ferte en Reims na Sedan , alwaar hy fijnj,

Leger op de Rendevous vond , daar mede hy fich naar .Luykerlana^

begaf, nemende fijnen weg over Limburg en door het Andenneni

Wout , in 't welke fy z. a 3. maal op de natte aarde onder den blau-n

wen en kouden Hemel moften vernachten , dat meenigen FranfchmanJ

fijn <^efontheyt en eenige het leven benam , ondertufïchen dat de Ko-f|

ningvan fbarle-Roy , daar de gencraale Rendevous-plaarfe was,od|

den p. tJA€n voor afna den grooten foffeyweg tuifchen L/ij\em

sJltaftricbt detacheerde den Fcld-tJMarJchalk^ de Turenr.c , rad

15000. mannen, 28. Canons en over de 4000. karrenen wagens;;

daar hy een en een Revue van fijn by hebbende Volk liet doen , uyt dewelke hv»
revue doer,

a js cen oveitolligen en fchadelijkcnballaftliet uytmonfteren een eracj*
en veele wy-

.
o > • J & (|

ven&c. uyt- temeenigte van Wyven , TroJJen , Hoeren en jongens, diehyrafl?
montert.

cje ]yagens } Karren en 'Paarden , die leedig te rug moften , weder 1'u

na. Paris voeren , met veele hand-paarden van de Volmtairen , a>
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tenadeelig zijnde aan de Voerage. Den i i. dito 's morgens met breekt op,

den. dag , op 't arrivement van een Expreffen , brak de Koning met
fijn Broeder tot Charle-roy op, en marcheerde in 3, Brigaden aan

weder-zijden van de Rivier de Sambre en aan de flinker zijde met dry

korte dag-reyfen , elk maar van 3. nyren , wegens den fwaaren Trein,

over den Spaanfchen 'Bodem , alwaar den Grave van ^JfyContal Gou- frekt over

verneur van (fbarleroy de weegen door de Spaanfche Onderdanen met fe
e

u
n

B^em'
harde dreygementen fodanig hadde laten efren en breet maken , dat

daar 40. mannen en front konden pafleeren ; Niet tegenftaande c
JDon daar fijne

IrancifcoAntoniod'Agurto den Franfchen Koning wegens Spanjen ^eifk"^"
tot Charle-roy hadde gecomplimenteert , en met alle courtoiiie en geeren,

refpecltot een teeken van volle verfeekeringe en vriendfehap was ont-

haalt en gercgaleert met het pourtrait van fijne Majefteyt en een Boot
r met Diamanten omfet , fo namen eenige van 's Konings Troupen , in en Tkum mer

dit marchecren op den Spaanfchen Bodem , het Steedeken Thuin in, ?
en K!oofter

r r ' innemen, ca
alwaar fy het Vrou-volk fo cruel handelden, als voormaals tot Thie- herHeyifg-

neni andere pionderden op den 15. Mey een Kloofler, daar in {y Jenkcïïen:
noch Kerk noch Autaar, jafelfs niet de Hoftie ontfagen te beroven,

dootflaande veele menfehen ; Eenige toonden haar flimmer als Tar-

taren en 'Barbaren in 't kneevelen en travailleeren van de Land-luy-

den, voor dewelke door Gedeputeerden byden Koning tot 'Kofure

waren Sauve-gardes verfocht, die hy weygerde met dufdanige woor-

den : Gy bent Neutrale , en hebt daarom geene Sauve-gardes nodig,

wantgy als gebeyligde plaatfen (luit verfchoont blijven door mijne pre-

fentie hier omtrent. Om dat echter de Franfche om fodanige gruwelen,

'en om haarvaderen tot op 2. uyrenna by 'Bruffcl , de Spaanfche te

feer hadden getergt, en van defeive eenige retorfie v reefden, fo ordon-

neerden fy tJA£onfr. Qajfion de jonge,om met een Leger van 5000.

mannen tuffchen Aatb en (famerïjl^ de Spaanfche te ebfervceren.

Den 13. dito fliep den Koning indeAbdycVan Tongeren T>iro- De Koning

tie , den iSf. paffeerde hy dicht onder Navaigne, en nam iripofièf- naftrichti

f e voor de 'Riddersvan tjiïialtha de (fommatiderye van Otiderjbie-

fen , lessende maar twee uyren van ^fyCaftrtcbt , alwaar hy op 't Slot
.

ging logeeren , om de Stad aan die kant te befluyten , terwijlen defel- d
^- £>' RM\d

*

ve door den Trince van Conct op den 17. di o aan de over-zijde

van de ^JWaas , daar Wijk^ leyt , omcingelt vvierd. In diervoegen

bleef Maftricht 10. a 12. Jagen gebloqueert, en rontom als tot

Hocb , Lonk? > S c
. Pieter , Smeermaas en tot het Huys Kimberg ,

beplant met fo grooten m'cenigte van Tenten , dat het Veld meer een

X x ? • Stad
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Stad als Leeger vertoonde , binnen welke tijd de Franfche haar van de

kleyne Steeden in 't Landvau Ltrfkji a ^s Tongeren, Bi.
'J
'en , Fifet,

S\ Truyen en tWCafcjk.iCn in 't Land van Cjalijk^ ; als Stttert en S#-

freren , 'meefter maakten , defelve met fwaare inquartieringe beladen

>

en , na haare gewoonte , fo tracteerden , dat , behalven allen moetwii,

dehuyfen aldaar en ten platten Lande van haar ftroye dakken, en de

glas-venfters en canalen van haar loot berooft wierden.

Onder defe Steeden was geene , die wat tegenweer d^cde , als alleen

Mafeyk^ , dat op den 14. Aley des nachts omtrent 3. uyren door de

Avant-Garde van den *JMarfchalsde Tarente beftaande uyt 6000.

mannen, met 7. Stukken Gefchuts omcingek , en fo geallarmeert

wierd , dat de vrouwen en kinderen een gefchrey tot den Hemel toe

uvtgalmden ; En hoewel geen eenig foWaat in defe Stad v/as , nochtans

fo was de weynige Burg'erye fo kloek-moedig , dat fy het geweer op- -

vatten , en haar in reedelijk goede Ordre tot derende {.telden, antwoor-

dende aan den gene , die de Stad quam opcyfehen , dat fy exprclle Of-

dre hadden van 't Dom-Capittelvan Lh'A van geene Franfche binnen ".

te laten , a!s ook , dat fy felfs begeerden te blijven by haare Neutrali-

teyt , die haar noch van niemand oyt was gequerelleert. Ditdededen

Vyand op de Stad canonneeren , en met 200. van 's Konings Garde

tot onder de Wallen avanceeren , die de Stad voor de tweede maal op-

eyften , feggende , dat fy daar in wilden zijn , het kofte wat het kolte ;

De Burgers haare onmacht tegens fuiken geweld fiende, verfochten

2. dagen uytftel tot een Termijn , om immiddels tot Luyk, te halen na-

der Ordre , in conformité van dewelke fy haar fouden regulceren., het

welk haar rond wierd afgeflagen, met fo veele dreygemente© en Jlam-

pados i dat defelve haar met geweld daar tegens moften oppofeeren,

fchietende in dier voegen met Canon onder haar , dat die 200. dwin-
|

gelanden in der haaft moften retireeren , die daar op de Stad uyt haare

7. Stukken begonden te befchieten en eenige Huyfen te befchadigen,'

met bedreyginge van een mafïacre , fo fy nu niet wilden capitulceren,

alfo der tot haar fecours 10000. Konings Troupen op weg na by wa-
ren , die in de Burgers fuiken alteratie verwekten , datfe parlementeer-

den , en haare Vijanden, die airede over 30. mannen verlooren, en

niet minder gequetft hadden, op den 15. *JMey des avönts ten 8,

uyren de Stad in lieten marcheeren , die op de Veilen der Stad vernach-

ten tot den morgen-ftond , wanneer ^oco. van haar by de Burgers

wierden gebilletteert, en de Markt en Straaten met 70. Stukken Ca-

non , en fo veel honderden Bagagie-Ammunitie- en Vivres- karren be-

fet,
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(et, dat die meer een Wagen-huys als Stad fcheen te zijn. Hier op cjuam

den zJfytarfchalk^tlc 'ïnr'enne de Stad in haaftigheyt vifiteeren, en gaf Turcn*c

by fijn vertrek van daar aan twee Gedeputeerden uyt de Magiftraat op w 1

?\£
iiu,e"

haare klachten geen andere antwoord , als
:'

't <JWoet nufo wejen , de geeft daar

Koning wil hier een Magazjijn bouwen, en defe plaats fortificeeren ;
ge-

| r

ec

^
en

lijk ook dien fel ven dag daar binnen quamen eenige Ingenieurs, die een

aftcykeninge maakten, om de Stad met 7. Bolwerken en een Citadelie
,

lH
.

rc

l
k

te fortificecren , en aan de overzijde van de Maas , hoewel op den Gel- tificeè^

° J

derfen Bodem een dry-kant Fort te leggen. Van <lefe Bolwerken

wierden 1. na de Maas-kant geordineert , een aan de Heppers-Poort,

een aan de Bos-poort ; en twee omtrent de Eykér-poort , en een aan de

Weg-baan.

Defe en diergelijke Violentien begonden den Luykjnaaren fo te tuylc doet

fmerten , dat het Dom^Capittel en den *Rxiad van Luy\ refolvccr- d?ngc nk'
denden Ojfciaal Iverlo enden Dom. rDeeken na Bon te commit- Bom -

teeren , om haaien Prins voor te Hellen haar ongeval en de Ufurpatie

der Franfchen , waar op die geen ander befcheyt te rug bragten , als dat

men dit Jaar of defe Campagne mofte patientie hebben. Geen beter «Wh kreeg

antwoord kreegen de Gedeputeerde van Luy\ op haaren Briefaan den f^vt
bc '

Koning by Warrhsn geprefenteert , waar by fy verfochten reftitutie geiiikmede

van haare Steeden, dip fijne Troupen hadden geoccupeert, want hy fey- ni"g,

en K°"

de , dat het tijds genoeg foude zijn , om van die dingen te fpreeken , als

de Campagne uyt {oude zijn. De Magiftraat van Mafeyt^ pretefteer-

de al mede, doch vergeefs , tcgens haaren Trim in een klaag-brief,

met dusdanige woorden : 'Dat hy als haaren Prins tegens de Rechten

en Wetten van het Rijkat in den Lande van Luvk haare Stad aan de

Franfche hadde aecedcert ; en dat hy ongequalificeert was haare Stad

te alieneeren , alsforteerende onder een Cjeeftelijke Provincie, @c*
Ondertuflchen hielden de Franfche verfcheyde reyfen Grooten

ho^fe
r

n
Che

Krijgs-Raad , in dewelken fy principalijk delibereerden , of 't geraden krijgsraad,

foude zijn de Stad Mafmcht met force te attaqueeren, dan defelve door

eenige Troupen in de omleggende Luykfe en Gttlijl^fe Steedjes, en op
alle Advenucn fodanig te bloqueeren , dat 't garnifoen haare Convoyen
geenfins foude konnen traverfeeren , ondertuflchen dat de Legers haar

na den Rjjn fouden vervoegen , om aldaar te ageeren op de Steeden

in 't Land van Kleef, die fy wel witten, dat buyten poftuyr van rigou-

reufe defenfie waren.By defe. deliberatieh wierd geproponeert de byfon- erttonüie-

dere flerkte der voorfz Stad , dat fy was voorden met hooge en fwaare ftJSJt"^*"

Wallen : Met veele ondermijnde Buyten-werken -, Met een Garnifoen weivooifon
' J was.

van
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van 1 1 ooo. dappere Combattanten , zijnde het puvck van de Militie,

die de Staten in dienft hadden , orfder dewelke 20. Compagnien

Spaanfche waren, at onder geëxperimenteerde Qfrkiers,

en onder het Gouvernement van den Ouden Rijn- Graaf, en twee

Gedeputeerden uyt liet Collegie van de Staten Generaal , als de

Heercn £romom en Nieuburg, die belooft hadden de Stad niet over

te <*even, fo lang fy haai e Hoofden op haare fchouderen fouden dragen;

een gerefolveerie Burgerye , verdeelt in twee Regimenten, onder

ai Opper-Scbout en een 'Burger-meejler ; Metpro-

vifie var. . ::een Vivres voor een rond jaar, behalven dat elk

Burger fich , volgens Ordre van Hooger Hand hadde voorhen ten

miniten voor een halfjaar; Daar toe waren alle ftraaten opgenomen,

om te minder fchaade te lijden van de Vuyr-werken, tegens welker pe-

ricul ook fo goede Ordre was geftelt tot bluffen , dat men daar op fe-

Des-svant*. cuvr was. Aan d'ander zijde quam in confideratie, dat die Stad fich fou-
ges van Ma- je moeten buygen onder den fwaaren Scepter van dien grooten en g]

rieufen Monarch, diefe nu met het heerlijkfte Leger, dat ooyt een Prins

gehoorfaamde, hadde omcingclt, en wiens foldaten afpireerden na

Eer , om haar tot Glorie van haren Koning te facrificeeren op den A
taar van Man , met de overwinningen van haare Vyanden , Land

en Steeden \ Dat die Stad was gelegen omtrent de hoogte van de

Tuten Berg , op een drooge grond, die feer bequaam was tot het m
ken van Approches en Mijnen , als ook van .Batteryen 5 die men kond»

beplanten met fuiken groote meenigte van Canon , dat men daar dooi

meer Breffen konde fchieten , als de belegerde onder het geduyrig

fwerm van de koegels fouden konnen repareeren ; Dat de Stad mol
bewaart werden door veele Buyten-werken,in dewelke de Militie ver-

deelt zijnde weynig voordeel foude hebben voor de Attaquanten

,

die by de donkerheyt van de nacht haar met den degen inde vuyftfo

rieufelijk fouden befpringen; En dat in fuiken geval de defperaatheyt

van de Militie door wanhoop van Ontfet , en de onwil en oneenighey^

der Burgeren veel goets fouden belooven , als dewelke verdeelt zijnde

van Religie , mede verdeelt fouden zijn van Intereft , blijvende dd

Gereformeerde wel getrouw aan de Staatcn , maar inclineerendedq

Rooms-Gefinde (die een groot deel der burgeren , en de helft van dè

tmaakten) tot veranderinge,principalijk door operatie de:j

Geefleiijken , weikers conduiten notoir waren , te meer , dewijl di

Stad binnen 25. dagen drymaal geallarmeert was geweeft door eer

brand,t'eïkens in een en 'tfclve Baguynen-Kloofter van de Bonne-fante
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genaamt -S'. sepalchra , op fuiken vreemden wijfe , a!s men noyt he.

Konnen penctreeren; 't welk geen ongefondeerde fufpicie gaf, dat

eenige quaat-geintentioneerde acfelve Stad onder haar eygen afch had-

den wilden begraavcn ofin Sepulchra , dat is , in 't feiye Graf br{

gen, daar het Klooster en de Kerk Septt'ckra felfsin.

In 't pondcreeren van dcfe en diergelijke confideratien in den groe-

ten Krijgsraad , die in 't open Veld op den 18. Mey tuflehep den Ko-
ning en alle fijne Generaals wierde gehouden, waren de Prins yan Connvik

Conaé en de Afarfcbark. de Turende van contrarie Advijs , raadende C(^) é cn
-

de eerfte de belegcringe van de Stad aan , en de ander af met veele me- T-

tiven, flcunende voornamentlijk aen d'ccr.e, zijdeop 't pericul van-de

force der Legers tebreeken door een dappere defenfie der Belegerden,

waar door het Rei peet en de groote Deffeynen van haaren «J3£ otiarch

konden verminderen , en aan d'andcre zijde op de groote apparentie

van victorieufe fucceiTen in 't Land van Kleef en aan den T([ul , al-

waar de bekende defecten haar een feekcren pas fouden befchikken tot

op de Velauw ,* ja felfs tot in 't hert van Holland , 't welk doch bet

was, daarop men doelde, door welkers incorporceringe de:. *

fouie befwijken , en niet anders trachten , als weder by te komen on-

der de goedertierene Rcgeeringe van haaren Koning. Door dit 1

neeren nam de Koning refolutie , om ^Jfytaftricht alleen gebloaueert Kering

houden , en den Pas over de tjvlaas tot ^SHafe)^ ( welkers iortifica- ;!f
t̂
" "aT.

tie hy ordonneerde , in volle pofluyr te brengen , en aldaar een VI

gende- of Gier-Brugge tcapproprieeren tot fpoedig tranfpoit c

ifyCafe) te maintineeren , om van daer de communicatie op Ntijs te

' onderhouden ; Hy geeft daar op, om de goede fituatie van de plaats tuf -

fchen Maftricht en Roermnm het Commando van tien duyfènt man aan

den Graafvan Chamilli, om daar mede in alle de omleggende ge-incor-

poreerde Steetjcs Maftricht te befluyten , de pai

.

:

: gie daar omtrent te

bevcyligen, de fortificatie van Mafeik. te perfectionecren , en ecu

Leger te formeeren uyt de nieuwe Troepes , die uyt Frankrijk, noch

ftjnd en, om met 't felve fijne nadere Ordrcs-afte wacRten,

en ordonneert den 'Trwce van Conde met fijn Leger op te breeken,en ^J r

'
"JJJ

door het Land van Gttlijl^ recht op Kej/jersxretït aan te marchec- Gayüjkcr-

ren, gelijk den felvcn op den 21.. Mey van omtrent Wijk. met fijn dcaRijr,"
Leger opbrak, dat alle Hutten der Soldaten verbrande, al het groot

Vee weg roofden 't felve tot haar onderhout naafthet Leger heer.en

dreef, en in dry Lftjuadrons haar breet verfpreyJende , ruïneerde al

fcyna, wat haar voorcruam, en marcheerde in dier voegen, wep
Y v - 1
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haaren fwaaren Treyn en fchaarsheyt vanVoerage, maar 2. mijlen

's daags , tot dat (y op den 27.met haare Cavallerye en op den 28. met

haare Infanterye, Artillerye en 800. Ammunitie- en Bagagie-wa-

genstot Keyfersvpeert overeen vafte Scheeps-brug , en twee Gier-

fers

d
wcyee-

bruggen den %ijn pafleerden. Hier waren de S^itfers onwillig, om •

ten te doen. den Rijn mede te paffeeren , feggende , dat men haar tegens de Ca-

pitulatie , daar op fy waren aangenomen , op den Bodem van 't Key-

feuijk, en tegens de Hollanden voerde, mitseenen leydenfyhaar

Geweer neder, waar op den Trtns van Conde haar dede antwoor-

den , dat men haar niet tegens het Rijk wilde employeeren. , en wat cte

Hollanders aanging, da$ hun de jongde Capitulatie niet raakte, maar

alleen de oude , die door de jongfte was geannulleert., en dat fy daarom

haar Geweer fouden opvatten , en Commando pareeren , 't welk fy

weygerende wierden gedreygt van gemaiTacreert te werden door de:

Troepen , die ordre kreegen om haar met haar volle monturinge in po-

fcuyr vaardig te houden , waar door fy wierden genecefliteert , haar

geweer cveder op te vatten , en onder eenige proteftatie voort mede te

Dwysberg marcheeren , nemende haaren weg voor by ;

T)uysberg , ( dat met een

Sauvegarde wierde verfeekert ) na het Aaker-Veer op de Revier de

%oêr , die aldaar door de Voor-Troepen van Dragonders was beleyt

met een Brugge op 7. Ponten , tot welkers fecuriteyt aan weer-zijden

mede opgeworpen waren twee Retrenchementen. Over defe Brugge

marcheerden den 29. en 3 o. het gros van dit Leger na de hipper

Heyde , alwaar de generale Rendevous was , en pionderde onder we-

gen het Dorp Meyderii^ en het Huys Vonderen uyt , zijnde het eerft

gelegen op het Territoir vanden Keur-VorftvAn Brandenburg, en

het tweede op dat van den Hertog van 2^jeuburg. Van defh Heydé
condé kom t beeaven fy haar recht na Wefel , dat fy op den 1. ^nnü rondom be-
tooi Wcfel. ö

, \ . • j j r ' J

renden met een Armee van over de 3 o. duyient man,
T
£

renn® Den 24. Mey brak het Volk onder Turenne (zijnde voor afgedeta-

ryt Luyker- cheert van hetLeger van den Koning ) in Lttykerland op , in dier voe^
Uüd op, gC^ a]s fa* van Condê, met het verbranden van alle Tenten , en rooven

van al het Vee , nemende haaren Marfch tot Ma[eyi\ over de Maas
door het Land van Gulijl^op Nuys, van waar fy langs dcn'Rijn affak

ten achter Orfou en Rijnberk^om na Bttderik^ vulgo Burikj dat fy ronds

om medeberenden , fterk zijnde omtrent 14000. man, die op haaren)

marfch geen mindere monumenten en gedachteniffen nalieten , als het

Leger van Condé , want de fchaade, die Gulijkerland alleen doon

de Franfchen ked , wierd verre oyer de 200. duyfent Rijxdaalders!

ge
"

werd met
een Sauve-

gardc voor-

fien.
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getaxeerr. Inhaaren marfch kreeg een Voor-Troep van 300. Dra- ontmoet eca

gonders, dooreenige paapfe boeren kondfchap van 125. man, die TroupSra-

onderden (fapiteyn Haften , alsook een Lieutenant en Faandrich Rijnbeik,™*

met haar geweer en bijlen i\yt^Rijnberk. waren gegaan , naar het Bofch

de Lucht , toebehoorende aan Keur -Keulen , om aldaar by de Bin-

nen-kade eenig hout te kappen tot PallifTaden , diefe op een avanta- •

gieufe plaats overvielen , eenige doodende en de reft gevangen nemen- dathyflaat.

de ; onder dewelke mede , nevens den Capiteyn , die met dry wonden
.dodelijk gequetft was, waren den voorfz. Luytenant en Vaandrich,

die tTamen met een fwaar gequetften tJMarquis op 't Huys ter Eyl3

toebehoorende den Heer Palland , wierden gebracht , ondertuf-

fchen dat 72. gevangene na Nuys wierden vervoert. Dit was de

eerfte ongelukkige en fatale refcontre van het Staaten Volk tegen* de

Franfche.

OndertufTchen dat des Konings Leger in 't Land van Lu)\ noch Deoiiarquis

vertoefde, fo quam den Martjuis de Sauvebeuf op den 24. dito braveert

's morgens aan de kant van de Tieters Poort van Maflricht met X
00

!
Mi~

25. a 2f5. Ruyters recognofceeren- een Werk , dat noch niet geheel

voltrokken was , daar hy meenden in te dringen en alles te maflacree-

ren, roepende: Tue , ttte fans JQuartier , ce Canaille les Hollan-

dois , fich verlatende op eenig fecours , dat al gereet ftond , om te vol-

gen , maar wierd door de Spaanfche Brandwacht afgefneeden , en ge-

noegfaam gedwongen tot overgeven , wanneer den Marquis felfs in

een Moeras wat haperende riep geen Quartier te begeeren van fuik een ^™rd ge "

Canaille , waar op hy door fijnen hals wierd gefchooten , en gevangen

binnen gebracht , alwaar daags daar na een Trompetter van den Ko-
ning quam, inetverfoek, dat men den Marquis doch wel wilde tra-

fteeren , en hem cureeren en dienen laten door een Chirurgijn en

knecht , die daarom expres mede binnen waren gekomen.

Op den 27. Mey brak de Koning met fijn Broeder 's morgens vroeg Koning
Lr- rn / ;

,
,

j? •/ rrr j t V 1 n & breekt metm fijn Quartier op , eenkleyn uyrtjen achter Vtfe

t

, na dat hy de lleu-
fijn Lcger

teis van dat Steetjen weder in handen van de Burger-Meefters hadde ~°P-

geftelt, en de Brugge aldaar over de Maas afgebrooken, nam fijnen

weg mede door 't Land van Gitlij'k. > recht op Holtfem , een plaat-

jen na by Najs gelegen, alwaar hy op den Iaatfïen Mey *voormid-

dags in perfoon met fijn Broeder te peerd arriveerde , en van de Keur-
de
*
_^

™ ft

Vorjl van Keulen mede te peerd rijdende, ontmoet, doch alvoorens voift van

tegelijk daarvan aftreedende, verwelkomt en genovt wierd tot een Ke",en Ter"

heerlijk en Koninklijk Maal, dat daar bereyt was, om in t opene

Y y 2 Veld,
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Veld, als reyfigers te nuttigen; Maar na dat de Koning met hemiri

't vlakke Veld fhande een half uyr hadde geaboucheert
( geduyrende

welke conferentie den Kearvorfl hem niet konde onthouden van wee-

ncn , apparent om de groote vcrwoefKnge , die hy te gemoet fag , en

dat hv felfs daartoe de occafie hadde gegeven, hoewel door finiftre per-

luafie fijner Minifters) excufeerde hy 't felve Maal beleefdelijk,, en'

• nemende fijnaffcheyt aan handen vanden Ketir-Vorft verhaafte fijne

en komt reyferia Rijnberk^y om 't felve mede op den i. ffiKij te berennen,

voor Riu- gelijk hy deede , latende fijn Broeder den Hertog van Orlenns met

DcnHertog een gedetacheert Leger van eenige duyfent mannen voor Orfoft, dat

van orieans die al mede op den felven i. Jtr,iy berende.

o'rfou. Vreemd is 't, dat Brieyen uyt Duytsland in de Maand van Maart
Dcfeseiege- warcn gefonden aan. Particulieren in den Haarr , die precijs melden

iiicvooifeyt den dag, namentlijk den i. fitnij , dat Orfott , 'Kijnberl^, Wefel

en r
Btirijk^ te gelijk fouden berent en geattaqueert werden , dewelke

getoont wierden aan den Raad-Penfionaris Mr
. fan de Wit en eenige

andere Heereri, die mix in de wind (loegen, als een faak van onfee-

kerheyt , daar op nochtans de fekei heyt is gevolgt-. Op defen Marfch

De Koning HetdeKoning in alle Plaatfen, die hy pafTeerde, in de Franfche en
«oer Briier-^ Duytfche Taal Biljetten affigeeren , by dewelke hy bekent maakte fijn

atfig'eeien. ,.

Voornemen , dit hy de Regenten der Nederlanden om haar cjuade me-

necs alleen wilde ilraffen , en geenfins de Ingefetene der felver Landen

ruinccien , naar inhout van de Acco onder Num. 34. waar by hy fchijnt

voor gehad te hebben , de Regenten by de Gemeente te fufpecleeren,

Onderdanen infonderheyt de Rooms-gefinde by de aanltaande con-

tiernatie iot fonlesen difordrete bewegen, en fijn eygen Credit en

Refpea by cefelve fo te infinueeren , dat hy daar van voordeeligej

Vruchten n lochtè genieten. Voor defe vier voornoemde Steeden ful

wy de Franfche (o lang latei) > tot wy nader de Declaratien en Oj
tochten van der ielver Geallieerde BiiTchoppen , de Conjunctie

Engelfchc en Franfche Vlooten , en hoe de Nederlanders haar in pc

iluvr ftdden tot tëgeriweer van haare Vyanden > verhandelt fulh

hebbend

02 Keur- "Na dat de Franfche Koning den Oorlog tekens deStaatcn hadek

>m tegens lij

dewelke fic

rft vanKetile,

onthielden, doch niet fo veel, als wel gerequireert wierden tot be

fcherminee van die Landen tegens de Infuites der Staatfche Volk'
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diefyte meer vreesden , omdat defelve inde bovenfte Steeden aan

den 2^p; in 't Land van Kleef en tot Alafricht terfelver tijdof-

gepropt in Garnifben lagen ; fo heeft de voorfz Keur-Votft ( ofte vee!

meer fijne Minifters, die alles gouverneerden ) fkh voorlichtig wil

lende dekken tcgens de deffeynen , dietegens hem en de Franfche, die

alree in fijne Landen waren , van de Staatfche Militie mochten onder-

. nomen werden , eer de Franfche Legers omtrent den Rijn tot fijn vcl-

• Ie fecuriteyt mochten cearriveer-t zijn , alle defelve Franfche , in fijnen .
Mi: n.

ö ac j ir Li en publiceert

.
dienlt over genomen , en een Acce doen publiceeren , waar by hy ver- een a

klaart hem neutraal te willen houden in den Oorlog , die de Franfche
Ncucrahtc

>
l>

en Engelfche Koningen tegens de Staatcn wilden voeren , en dreygde

wel fcherplijken methoogfte rigeur te ftrarTen allede Franfche, die

eenige acte vaiiHoftiliteyt fbnden komen teplee^n tegens de Staatcn

.ofhaare onderdaanen , gelijk onder T^jim. i8.^ner achter te fen is. omfilnDef

Door defe practijk fochc hy fijn Vyandelijk Deffeyn tegens de Staatcn bergen*
l "

te veynfen , fijn Land en de Franfche Militie , die daar in was , te ver-

feekeren , en pretext tot een ofïenfiven Oorlog tegens de voorfz. Staak-

ten te nemen uyt de minfte ofrenfie , die hy in fijn Gebiet mochte ko-

men te lijden. DeStaatendefefiniftreconduiten klaar voor ogen fien-
tiaa rtepcns

/Ie , en vernemende , dat de voorfz. Franfche eemge hoftiliteyten pleeg- de .skaten

den tegens de Ingefetene van 't Graaffchap Meun , en fpecialijk te- Jen ' uyTfcn"

gens het Steetjen Krevel , detacheerden uyt de Garniibenen van den
>

JS^ijnwegen tSmmerik^yRces -.IVefd en Rij:é>erk. 1800. Ruyters en

600. mannen te voet onder de Generaals van Weldtren en den Graaf die eenige

. i>*n Naffatt derwaarts , die omtrent Kempen op den i6.4pril eenige ^'^«y*

Franfche Infanterye refcontreerden , dewelke haar op de aankomft van
P

.
dit StaatenVolk binnen die Stad retireerden, achterlaatende eenige

weynige , van dewelke fommigc gevangen , en eenen .Franfchman ter

neder wiert gemaakt , om dat hy geen cjuartiêr begeerde, in welke aólie

mede een Boeren huys in Brand wierde geftceken , uyt 't welke eenige

.

fchooten gedaan wierden , en een Slag-boom geopent , waar door

defelve noch wat omheen trekkende, haaft te rug keerden, fbnder

verdere offenfie.

Hier mede had men nu een Oorloos-pretext, dat men lans; ge- t
AtA-^x'

r 1 1111 & r o voift op-
tocht, maernoyt hadde konrjen vinden, en nu waren des Keur-Voiiten neemt ror

Minifters verheugt , dat fy door aanleydinge van haar eygen Militie
JJJJ £^{^

tot ofreniie van de Staaten , een fchijn van rechtvaardighcyt hadden be-

komen , om daar mede haare lang gefmeede deffeynen te bewimpelen,

en een brug te leggen tot een Oorlog, welkers vlamine de gebuyrige

Y v z Lan-
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Landen tot een puynhoop foude verteeren ; Dit is voorwaar een fchoo-

ne Reeden tot een Oorlog , die men niet fchfoomt voor de heele We-
reld uyt te blaafen door een Oorlogs-bafuyn,welkers geluyt alleen doet

zidcfercn en beeven allen die fulx maar van verre aanhooren; Defe Ree-

den was fufn'c.ant , om dien Biffchop dien Hoeder der Gemeente fijn

eygen Kudde te doen pericliteeren , en felCs in een Bijt-Scbaapy in een

dien hy te- ([rijpenden Wolf te degenereeren. Defe arme Reede , die fich felfs be-

gens de srai-

f

cnaamt en wederlcyt foekt hy in fijne Declaratie onder Nam» 35.

e*c | teaggraveerenmetfijnepretenficop Rijnberk^y waarop hem fuiken

fatistacloiren Prefentatie is gedaan , dat het oordeel van de geheele

Wereld hem van Malitie en Temeriteyt fal befchuldigen , als die leeft

't gene wy hier tegens op Pag: 175. en 176. hebben geantwoottv

M'Htfe
d

na
nC Hy fend daar op, &haaft hy door de aannaderende Franfche Legers

ü:n Biffchop wat fecnyr was gefrHt , fijne geworvene Volkeren na fijn Confrater den
van Munöer,

r^ijj-cy p van Munfter in 't Graaffchap van Bentem-, alwaar de generaale

%ende-vom was van haare refpeófcive Legers,en liet Bon,
<
2\(uys en Kej*

fersvoeen bewaaren door fijne Nieu-geworvene Beyerfche Volkeren.

k)'

C

^d ff°

r * ^en 'B'lfcbop van Mftnfter hadde fijn cjuaade Intentie lang foeken

ümuicerr, te verbergen onder het Mom-aanficht van goede Vriend-en Nabuyr-

fchap met de Staaten Generaal te willen onderhouden , gelijk hy daer

van defelve door den Heer van Amerongen volkomentlijk hadde

doen verfeekeren , wenfehende defelve met eenen in 't begin van den

jaare 1672. door een Brief, een Gelukfalig en Vreedfaam Nieu-jaar,

daarhy nochtans (er fel ver tijd fterk laboreerde, met fijne exceflive

Oorlogs-Preparatien , om defelve Staaten daar door te ontruften , en

van alle Vreede te berooven , gelijk wy op pag. 1 83 . en 184. hebben,
eneenoor- cf t
logs Declara- r _

tic reckent Hy was fo rasmiet van het aankomen der Franfche Legers verlekerr,

Saatcn.
dc

°^ ty tre^t m̂ Öom-aanfïcht af, en vertoont hem een gedeguifeerfeni

Soldaat in een Biffchops Rok , en teekent op den 18. Mey tegens de?

Staaten Generaal een Oorlogs-Declaratie , die fo vol leugens , als hyl

felfs vol geveynftheyt was ; Want nademaal hem noyt betere occafie

was voorgekomen , om fijne brandende Krijgs-luft te koelen tegens

de Staaten , dewelke hy noch eens door raad en hulp van de Engel-,

fche met fijne onrechtvaardige Waapenen hadde befprongen , als fy

heel geoccupcert en ingewikkelt waren in een fwaaren Oorlog te wa-

ter tegens defelve Eno-elfche, fo greep hy defelve occafie by 't hayr,
daar door hy " r\ 1 i

°. ly ïiit
di voorige niet eens Ichroomcnae weder te vernieuwen en op te krabben het ver-

Traftaten ^fe Brami-merk der Geeflelijken , die door haar helfcheLes, tci
conti aricert, '

weeten

:
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weeten ; dat wen de Ketters geen geloof'behoeft te houden , alle God-
delijke en Menfchelijke Wetten verkrachten. "Want met defe Oor-
logs-Declaratie , gelijkfe onder Num, $6. telefenis, breekt hy fo

fchandelijk fijn gegeven Woord en Trou , als ooyt ymand heeft be~

dreeven , want hy niet een Articul van het TraBaat tot Kleef met de*

Staaten opgerecht , heeft ongevioleert gelaten , gelijk aan-

gewefen is op Pag: 183. Hy pronkt defe fijne E)eclaratie opmetfo
veele onwaarheeden , alfTer pofitiven in zijn , en vrij ft daar door de ge-

heele Chriften Natie , doch voornamentlijk de Roomfche-Geeitelij- fchaaddijl

ke , by de Turken en Barbaren fuiken onvergankchjken fmet en fchan- *«•

de aan , die noyt fal uyt te veegen zijn , maar in alle volgende eeuwen

betoonen , dat fodanige Geeftelijke in der daat den Naam mcritcercn

van Turken en Barbaren , daar by defen BifTchop in fijne Declaratie de

Staaten compareert.

Wien faloyt met gedachten konnen begrijpen , ja veel meer waar dooi

maaken, dat de Staaten , zijnde fuiken Illuftren en Nombreufcn [[.

Collegie , in haare Landen veele Luyden met geld en beloften fouden

hebben geinduceert , ofook konnen induceeren , om door haar felfs of

door andere adherenten des Biffchops Commandanten door fommen

felds te corrumpeeren , fijne Steeden , Veilingen , "en Magazynen d«or

rand- {lichtingen te vernielen , Rebellie en Revolten in fijne Steeden

te caufeeren , fijne Militie te deboucheeren
; Ja dat iy hem fiifs na

't leven gedaan , en het Crimen *s4ffafinatm hadden begaan ? Maakt

hem defen BifTchop , volgens het Roomfche Recht in L: uit : C. de

Qalumniatoribm door defe lafterlijke Befchuidingen «iet felfs fubject.

de Straffen , die de pretenfe Quaat doenders rechtvaardig fouden heb-

oen verdient, als fijne pofitiven waarachtig waren ? Sonde hy hem (clfs

wel van Ongerechtigheyt konnen vry pleyten , als hy fod&vgc mali-

tieufe perfbonen , die haar eygen quaat geconfeffeert , en in üjtve han-

den waren geraakt , (gelijk hy fegt) niet met een excmplaircn en rigon-

reufen dood hadde gcltraft , gelijk hy ook niemand omtrent dien tijd

in fijn heel Gcbiet om diergelijken enormen feyt heeft gejft-r-ait ?

Maar hoe hy ter contrarie in een tijd , wanneer hy noch m;t de Sta- ^
En een >£e

ten in een geveynfdevriendfehap leefde, en noch geen Oorlog hadde fche ingefc-

gededareert , verfcheyde Ingefetene uyt de Nederlanden in fijn Di-
^Jjf^J!

4
.

1*

ftrict. , op ongehoorde wijfe heeft doen appfehendeeren , van al het

haare berooven , en veele maanden in fwaare gevankenifie houden,

fonder haar eens te examineeren , ofmet eenig fait te befchuld^en , ia

haare follicitatien genegligeert , die met veele iamentatien en dragen-

de
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de reedenen wierden geprefenteert , om ten minften verhoort fe wer-

den, en Juftitie te ontfangen , die men geen Vyand, hoe barbarifch

die ook is , moet weygeren ,
:s fo notoyr en bekent , dat hy noch fijne

adherenten fulx fonder infame onwaarheyt niet konnen lochenen

;

Diergeüjke exemplen meer zijn fo bekent, dat het niet nodig is ,'

cenige daar van te particularifceren , hoe hy verfcheyde Nederlanders

onmenfchelijck heeft doen tracteeren , fonder dat hy een van allen

heeft konnen overtuygen van het quaat , daar fy^mede betigt wierden

;

Wien heeft fijne Commandanten met geld foeken te corrumpeeren ?

wTien heeft fijne Steeden en Magazijnen door brand foecken te vernie-

len , ofwien is handadig geweeft aan den brand , daar door een Con-
vent binnen de ftad Muniter met 300. huyfen , en het Magazijn tot

Coesfelt met een der voornaamfte Vuyr-werkers , en veele geprepa-

reerde Vuyr-wercken wel een jaar voor den Oorlog zijn in de afche

geleyt door verfuym van fijn eygen onderdanen ofdoor vuyruytden

Hemel ? Wien heelt rebellicn en revolten in fijne Steeden foeken te

caufeeren en fijne Militie te deboucheeren ? Het contrarie daar van

'ioudemen ( des noot zijnde ) konnen doceeren , hoe eenige van fijne

Creaturen hebben getenteert tot nadeel van de Staaten haare Officie

ren en Soldaten t*e deboucheeren. Wien heeft hem na 't Leven ge-j

ftaan , ais de Impreflïc van fijn quaade en onruftige Confidentie , d

hy over fijne boosheden , als een knagenden worm in fijnen boefei

altijd mede draagt ? Sonde hy tot Juftificatie van fijne geallegeerd

Redenen tot defen Oorlog niet hebben gefpecificeert alle de circura

iiantien , waar door hy meende gegraveert te zijn ? Soude hy tot fijni

eygene Rechtvaardigheyt voor de Wereld niet fpecifice gedemon
ftreert hebben de onrechtvaardigheyt der Staaten ? Offoude een ofdi

ander particulier uyt fijn eygen drift , yets tegens fijn Perfoon of Staai

hebben willen ondernemen, ( dat hy doch fel fs niet prefupponeert'

waarom heeft hy die niet geftraft na behooren ? Ofmeent hy door di

misdaat van een particulier fufrieante reden gevonden te hebben , 01

den geheelen Nederlandfcn Staat te beoorlogen , daar geen Vad
voor de misdaat van de Soon , veel min een Staat voor 't delict- van fij

. Onderdaan niet aanfpraakelijck is ?

DenBiflchop Op defe opgeraapte pretexten doet hydevoorfz. Declaratie publ

ilinLeger ceeren , en daar by aan aile fijne Onderdanen , op lijf-irraf en confi

°.p - carie van haare goederen , verbieden alle Commercie met de Ingefc

tene der Vereenigde Nederlanden , en treckt op den 20. Mey in pe

foon met den O verfen Toft na 'Driften 3 om aldaar de Franfc'

Tou
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Troupcs in te wachten ,_clie in 't Aarts. Sticht Keulen de winter over

ingecjuartiert waren geweed , en nu omtrent Nuys tot een Leger
wierden geformeert , om over een Brugge tuffchen Oerd'm^en en Key-
fersweert onder den Hertog van Luxenburg den Rijn te paiTeercn na

tJWunfterland , om met fijne en de Keulfe Volkeren , diein't Graaf-

fchap Benthem alwaar omtrent Noorthoom op de Brandhchter Hey-
de een Leger afgeiteeken was, haare generale Rende-vous hadden ,

te conjungeeren , om^ gefamentiijk op te trekken
, gelijk fy ook op

i

den 1. Jwiy gefamentiijk zijn opgetrokken in 't Twent en na Cjrol,

dat Cy op dien felven dag met eenige Ruyterye berenden. In dier voe-

gen waaren dé Vereenigde Provinciën van haareVyanden rondom om-
cingelt, dewelke (gelijk Attila met fijne meenigvuldige Huwen,
in 6. Legers verdeelt zijnde door 6. byfondere wegen by na heel Hoc de ver.

Europa over droomde en verwoede) defelve kleyne Landen door derfden
e '

haare redoutable en nombreufe Legers mede in 6. Armeen verdeelt , van 6. lcc

op 6. byfondere plaatfen als Orfou , Rijnbe?\, Wefel , Bttrikj Grol f?£ JJ^Jcn
.en Twent te gelijk op eenen dag, te weten op den 1. luny SK No> aangetaft.

;aantaden en byna geheel overdroomden en verwoeden.

Ondertuffchen dat de voornoemde Legers in dit voorfz. Poduyr oorioc-i-

wierden gebracht , waren de Staten der Fereenigde Nederlanden be- *>ie P; ratieft

, . o & de: Scaren,
', dacht op tegenweer, en deremie van naaren Staat, ingevolge van

jt welke fy eerft fochten voor te komen alle confufie , die onder haare

Generaals en Overften in de Legers en te Velde foude konnen ont-

daan , rangeerende defelve in defe Ordre, dat Sijn Heogheyt de Heer die een Rang

frincevanOrange foude zijn Capiteyn Generaal over de Militie der q"^^"
Generaliteyt buyten de Provincie van Holland , doch onder feer ge- Militaiip

limiteerde ordre , en onder het Opper-Gebiet van 8. Gedeputeerde te ^.Hee/en
Velde , als de Heeren Ripperda ter Burfe , Cornelis de Wit Rtiart te velde de-

van'Putten , die daarna op de Oorlogs-Vloot van den Staat ging ,

putec

van Beverning , fcromom , Schadêe , Vierfe , Stoevelaar en Gockjw-

'ga , die overal het Leger te Velde fouden byvvoonen , en door het

geven van haare Patenten , het felve verleggen of verdeelen , fo als

fy 't ten meeden diende van den Lande fouden verdaan te behoooren
j

Dat den Heer Trins Iohan Mauritz. Vorft tot Naffau en den Heer

Ttiulns Wurts fouden zijn Veld-Marfchalken , denwelken nader-

hand een derde Perfoon voor Mede-P'eld- Marfchalk^ is geadjun-

. geert, namentlijk de Heer graafvan Waldek,, en Cuylenburg ; dat

den Ouden Rijn- Graaf foude zijn Generaal van de Cavalierje den

Heer van Zuylefleyn Generaal van de Infanterye , den Cjraaf van

Z z Hoorn



,62 'tVERVEUDE EUROPA,
Hoorn Generaal van de Artilkrye> den Heer 'jan van Weideyen en den

Graaf van Naffau Lieutenants Cjeneraals van de Cavalier) e , den

Heer Ailva enden Cjraaf van Komngsmark^Lietttenaxts-Cjeneraalf

van de Infanterye , de Heeren Mombas en Steenhujfe Commijfarif-

fen Generaals van de Cavallerye , én den Heer Kirpair7^ met den

Graafvan Stïrum Sergeants Majoors.

Boxmeer Op den 7. \S\4,ey wierden eenige Compagnien te Voet en te
wierdinbe- Paard uvt de StadGrave gedetacheert na Tïoxmeer, die 'tfelvein-
tettinge gc« .

< ' -ö ...
nomen, befettinge namen , om allo dePaffagie en Retraite der Vyanden daar

eneenLeger omtrent re beletten, Men formeerde aan den Tjfttl een Leger uyt al-

aan den Yflui
je Je befte Troepen , die men , behalven tot <JfyCafricht , in dienft

4
' hadde , trekkende tot dien eynde meert alle de oude Compagnien uyt

de Frontier- Steeden op den T^ijn , die men befet liet met eenige re-

fteerende , die meed nieu-geworven en eenige daar van noch niet com-

pleet , noch met geweer voorden waren. Hier by cjuamen mede eeni-

ge Volkeren, die men uyt krachte van de Alliantie Defenfiefmet Span-

jen op den 17. Decemb. 1671. opgerecht, gefbnden hadde na de

Spaanfebe Nederlanden , om in de Steeden van Namen , Valencijn

en andere te obferveeren de Franfche in haar marcheeren na Luyker-

land over den Spaanfchen Bodem , alfo men niet volkomen verfee-

kert was , ofhet Deffeyn van de Franfche niet mede op defelve Ne-j

derlanden gemunt was. Dewijl menfag, dat de Franfche methaarel

Legers waren gemarcheert na den Rijn , en geen Volk achter gelaten]

hadden, waar door fy de Frontier-Steeden aan de Maas en in Bram

band konden attacjueeren , fo commandeerde men mede na den Yf«\

ful by na alle Troupen , die in defelve Steeden in Garnifoen lagen, enf

Hoiiandfche liet defelve Steeden bewaaren door Burgeren , die uyt de Hollandfcr

de'

F

g
ro"tic-

Steeden op Patenten van de Gecommitteerde Raden , in dato den
rengecom- April ter nombre van

5 5 50. derwaarts waren gecommandeert, waai
man eert. ^ cAmjlerdam contribueerde 1000. man meeft Waart-gelders,

Dort y Haarlem en Leyden elk 500. Burgeren, Rotterdam 400.
Delft , den Haag, Hoorn en Enchttyfen yder 300. Goreum 250.)

Gouda 200. Schiedam 100. en Schoonhoven 75. &c. die verdeelt:

wierden in de Steeden van Qeertntydenberg , Heufden , 'Briel en

Het Leger Gorctiw. Het Leger aan den Yjful, dat by monfteringe pas halffo fterkjl

wicivTvw- wfeitfe bevonden als gemeent was , wiert op aanfehrijvens van den

ftcxkt, Gccommitteerdens te Velde , dat haar noch 20. duyfent man mofteir

toegefonden werden, verffcerkt met 2000. man uyt de Trovineit

van Vytrecht , waar toe de Stad Vytrecht hadde gecontribueert

600. man 3
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tfoo. man Amersfoort 200. 7ihenenioo. Wijdte Duurflede 60.

Montfoort 40. en 't platte Land 1000. mannen , als ook met eenige

Compagnien Soldaten , die de Staten van Heiland tot meerder fecu-

riteyt van hare Provincie geworven hadden , met 1800. Waart-gelders

en veele Boeren,onder dewelke uyt Noort-Holland alleen 1375. (zijn-

de den twaafden man , van de Huys-luyden uyt 't felve Quartier, die op
Geweer geftelt , en in Regimenten en Compagnien verdeelt waren,

en die alle eenpariglijk onder geen Vaandel Commando hadden willen

ontfangen , als onder defen Eed : Wy [weeren het Landgetrouw teful-

len zijn , en te gehoorfamen onder de Staaten enden Prins van Oran-

ge ) van Hoorn t'fcheep gingen op Harderwijk^» en van daar aan den

YJJhI in redelijke goede ordre aanquamen , gerangeert zijnde in 14.

Compagnien onder het Commando van den Heer facob Lobs , al-

waar {y mede moften werken tot het affteeken van een Leger-plaats

tuflchen Zutphen en tsïarnhem , daar op den 7. Mey gepubli-

ceert wierde Vry Leger , dat elk daar vry mocht komen foetelen , en

daar men Sijn Hoogheyt ( die gelogeert was op 't Huys te Hinderen,

den Veld-Marfchalk Vorft Maurits op 't Huys te Nieubeek_, den

Veld-Marfchalk Wurts op den Heer Huygens Huys , alle in Voorft
gelegen, enden Graaf Willem van Hoorn als Matftre de L' Artil-

lerie op 't Huys de <JMars by Zutphen , voor welk Huys op de

Weydeden Offenweert degeheele Artillerye ftont gecampeert) da-

gelijx als een jeugdigen Achilles fagheenen weei fweeven, oincin- vigiianüc

geit met verfcheyde Generaals Perfonen , met dewelke hy na allen Hoogheyt.

mogelijken vlijt , opalies nodige Ordre ftelde, en verfbrgde, dat

het Leger beter met kruyt en loot wierde voorfien , als het noch was

2. dagen voor Pingfteren , ten tijde als Wefel al belegert was , want

het fich toen in cas van Attaque geen 2. dagen door gebrek van kruyt

hadde konnen defendeeren ; Hy dede voor de laatfte reys weder het die hetLeget

geheele Leger monfteren , en bevond daar aan eftec"t.ive Soldaten, fo ™°"^j^".

te^'oetals tepeerd, niet meer by een , als 17. a 18. duyfent man- vinc,

nen , gerangeert in 19. Regimenten te Paard , als namentlijk de

Garde van fijn Hoogheyt , GraafvanNaffauw Lieut. G.en. Weideren •

Lieut. Gen. tSWombas ^tayor G.en» Heeren van Ginkei, Obdam,
's Gravemoer , Sw-artfenborg , Eppe , Harfolte , Graafvan Waldek^

Jofeph, Soutelande T Kingma, lAlmelotn 4. Spaanfche Auxiliaire Re-
gimenten onder 'Don Sarmiento , "Baron de L'Tbergen, Graaf van
Merode en den Prins van Solms , en daar by 19.Regimenterite V6et,

als onder den Veld- <JtyCarfchalk^ Wurts , de Graven van Homes ,

Z z 2 ~ Sti~
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Stirum en Solms de Heeren ^Aylva , Sivattfenbur^ , Aquila , /»-

gen Nieuland > Ammema , Vrybergen^ Broursma , 'B.-impbielc,/Rip-

perda , Ca(fl0pyn ' Golfteyn , K<w Beveren , Sr*^ ,
f
ÏP^z» d* rï»

en den ^Marquis WefUrlo , met dewelke 5///* Hoogheyt bewaren

foude een Retrenchement van 18. uyren gaans lang , tegens de furicu-

feAffauten vanfogroote Vyandelijke Legers, die door deprefentie

van haaren Koning en Biffchoppen dapper wierden aangemoedigd Om
welke reeden hoognodig was , dat de Staaten tot haare affiftentie rie-

pen den fterken Arm Gods , door de uytfchrijvinge van een Algemey-

nenBoet-Vaft- en Bede-dag tegens den 4. *JM>ey -, met fpecial be-

Vaft en Bede- vel , van defen Dag ( tot nader ordre ) t'clkens met een heyligen yver
dagaange-

p den eerilen Woenfdag van yder nieuwe Maand daar aan volgende,

als ordinaris te vernieuwen. In veele Steeden wierden alle avonden ten

(elven eynde Bede-ftonden gehouden.

De voornoeme Noort-Hollandfche Boeren , die van '14. tot 20.

ftitutieder* Compagnien , yder van 100. Mannen, aangroeyden, hadden door-
auxiiiaire gaans wevnig of géene handclin^e van Geweer, en waren Hecht

lanJfchc gemor, teert , de eene met een Vuyr-roer , d ander met een Snaphaan,
»«?eren. en je rierde met een Mufcjuet alle van diverfe Calibre, die 't meert ver-

roert en vermollemt of gedemonteert waren.- Sy feyden felfs , dat fy

liever het mesjen van leer wilden haaien , en een fney-werkjen leggen,

als tegens den Vyand vechten , waar toe fy feyden ook niet gekomen
te zijn, maaralleen, om de Steeden te helpen bewaren. Eenigede-

fer Boeren voor Zatpben aan een Dam werkende , fagen veel ftof

en damp van de meenigte der Vluchtelingen opgaan, waaropeenen

onder haar in verbaaftheyt uytriep : Siet deer de Vyand maats , 't welk

fuiken fchrik in haar bracht , dat Cy het haafe-pat na de Stad kofen

,

latende haar gereetfehappen en de Zutphenfe Burgers , die mede
, Werkten , achter; Om welke redenen de Gecommitteerden? te Veld

namaals goet vonden , om haar alle weder na Huys te fenden , gelijk

ook gefchiede.

oorloos Te water waren de wederzijds machten egaalder, gelijk hier voorei

preparatien verhandelt is , waaraan fo wel by defen Staat als in EnaeUnd en

Vrankrijk^ met ongemeenen yver gearbeyt wierd, om elk de fijne

praftüken 't eerft 'm zee te brengen. Tot Amflerdam was men fo vigilantin

damae^
61" '

£ e<p-?eeren > dat men in'tmiddea van' April alle Scheepen foude

bryKt , om t'zec gebracht hebben ; doch door het geduyrige leege water en Ooft-

fchêepen
*" kjke wind wierd men fo geiheommodeert , dat men op den 12. April

over'tpam- eerft 16'. Oorlogs-fcheepen van de eerfte Equipagie over 't Vampui

Sttó. bracht
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bracht na TejJeJ ,' alwaar die na de relt lang moften wachten , die men
onmiddels door verfcheyde Praótijken over 't Pampus focht te lich-

ten : Men hadde tot dien eynde vervaardigt 4. feer groote kiften,

die fo wel na de forme der Scheepen waren geaccommodeert, dat twee
voor onder de boeg , en d'andere twee aan 't achter-fchip vaft flooten

;

Als men die wilde gebruyken, liet men door 't uyttrekken van een

prop dèfelve fo vol waters lopen , dat ïy noch even konden vlotten,

wanneer fy onder de fcheepcn met ketenen vaft gebonden zijnde wier-

den leeg gepompt , die door haar nootfakelijk rijfen de fcheepen wel
2. voet uyt de modder lichten. Eenige fcheepen lichte men met bal-

ken uyt de Gefchut-poortcn , die met Dommekrachten op fwaare

Bokken aan weder-zijden opgewonden wierden. En om dat het fom-
tijds gebeurde, dat by een hooge Vloet de wind contrarie was , fb

maakte de Heer Advocaat Qomelis Hogeboom , tot ^mjferdam be-

kent aan 't Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteyt , hoe dat men door

zeylen onder 't water, of drijf-zeylen voor ftroom recht tegens de

wind op voort foude konnen varen , of dat men over fwaare katrollen,

Vaft gemaakt aan Ducdalven , die men midden in 't vaar-water

mofte heyen , de fcheepen in de wind op mofte voort trekken door

water-fcheepen , die voor de wind af fouden zeylen. In plaats van

defe Ducdalven hadde een Amfterdams Jubilier genaamt Comelts

Me/er geinventeert een Anker , welkers voor punt was in forme van

een ploeg , dat immer vafter foude in de grond gaan , hoe meer het

getrokken wierd, 't welk den Raad van 'tEd. Mog. Collegie ter

Admiraliteyt fo wel aanftond, dat fy den Lieut; Admiraal Tromp
committeerden , om daar van de proef te nemen , doch eer de-

I felve op 't Vampus cjuam , was 't water fo hoog , en de wind fo fa-

I vorabel , dat hy alle fcheepen onder zeyl vond , waar door men noch

fo vroeg klaar raakte , dat men door uytpre/ïinge en in prefentie

van 'den Raad-Penjionaris , onder 't Opper-gefach van fijn Broeder

den Ruard van Tutten , die met een Rok van Staat , en met 12. Her-

1 bardiers de Souverainiteyt van den Lande foude reprefenteeren , uyt

Tejfel en de Maas op den 14. tSvtey zee koos , welke beydeEf- De Neder

-

quaiers haar conjungeerden , en ter halver zee met eenige manquee- y^* j^
rende fcheepen uyt Zeeland , Vriesland en 't Noor'der-Jguartier ge- zee.

, ilerckt wierden , waar van de Engelfche door een Kits verwittigt zïjn-

ie, onder den Hertog van fork^, met grooten haaft, hoewel noch

niet van alles na behooren voorden uyt Duyns en langs de wal den hoek vloot vlucht

)m na Wicht fnapten, uyt vreefe , dat (y van de Nederlandfche ^Jh
u

t

yiuna

Z z 3 Vloot
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Vloot aldaar foude beflooten , en van de Franfche Vloot gefepareert

Een Engels blijven. Dit wierden de Nederlanders eerft gewaar uyt een Konings-

poriogs- fchip, genaamt de Franfche Vi&orie , gemonteert met 34. ftukken*

mcö.
sen°"

en 130. man , dat met alderhande Provifie voor den Hertog van fork.

de Rivier afkomende haar 's ochtens ontmoeten , als fv na de Rivier

toe fetten , om de Engelfche daar te vinden. So ras dit fchip door fijne

Vlagge in de Nederlandfche Vloot bekent wierde, liet den admiraal

de Ruyter aanftonts de roode Vlag waaycn , tot teeken , dat yder

daar op mochte jacht maken , 't welk geïchiede met fuiken vaardig-

heyt, dat een Rotterdams fchip genaamt Zeelandia, onder Cap:-

teyn La Cour, in korten tijd het felve onderhaalde, en meteenige

fchooten dwong , fijn Vlag te ftrijken , en fijn Mars-zeyl te laten val-

len, dat het gewillig deede,fon der fich met eenen fchoot te verwee-

ren, feggende het Bootsvolk, dat fy allegepreft en blijde waren»

datfy genomen waren, waar van 60. met het felve fchip voor goe-

den prijfe na de ^JWaas opgefonden wierden , behalven eenige, die

op de Vloot dienft namen , om tegen haar eygene Landsluyden te

Engelfche
vechten , met dewelke de Vloot cours fette na de Hoofden , alwaar

vloot van de fy 's avonts voor Donvres vernamen, dat de Engelfche Vloot daar al

fche ver-" was gepaffeert na Wicht, alwaar de Franlche Vloot onder den Vice-

vol§f- Admiraal d'Eftrée al gearriveert was. Hier fetten 't de Nederlandfche

Vloot dien nacht ten anker even buyten fchoots van 't Kaflcel van

1)ouvres , en verdeelden fich des anderen daags na gehouden grooten

Krijgs-raad in dry Efquaders , waar van het eerfte fich fette in 't ge-

licht van 't Noort-Voorland , dat is aan 'Duyns , 't ander in'tge-

ficht van <Duynkerk.cn , en 't derde tuffchen beyden voor de Hoof-
den in poftuyr , om haare Vyanden te verwachten , die in Wicjit noch

eenige dagen vertoefden , om haar te completeeren van alle defe-

cten , die de Engelfche noch hadden wegens haar fubit en verbaaft

Nederland- vertrek uyt Duyns. Onderwijlen fetten 't de Nederlandfche Vloot
fche yioot na de Rivier van Londen , alwaar fy op den 24. Mey fag affakken

viervanLon- o. a io. Engelfche Scheepen , die haar weder na boven retireerden,
dcn

> fo ras fy vernamen, dat het de Nederlandfche Vloot was , waar op fy

door eenige Fregatten onder den Vice-*s4dmiraal van Gent vervolgt

komr om- wierden totby Scbernejfe , alwaar fy haar dicht onder 't Gefchut fal-

treaC

id

C,

da"
veer<^en ' ^er^ lijnde 5. Oorlogs-en 5. Viftualie-Schecpen. Na

haardevyan- 3. a. 4. dagen vertoevens begafhaar defe Vloot weder nadeZccufe

^'^Y.1™' kuit , omtrent Sfboone-vtld, alwaar fy de gecombineerde Engelfche
ren in e jjC* . _ y.' c? o
ficht komen en Franfche Vlooten boven wind fag arkomen fo na , dat de Coleuren

van
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van de Vlaggen waren te onderfcheyden , alwaar de Vlooten in Or-
dre tcgens malkanderen eenigen tijd bleevcn leggen.

Terwijlcn deCe beyde Oorlogs-Vlooten in Zee waren , arriveerde vloot va!>

in'trae en Tejfel een Vloot van in de 80. Koopvaardye-Scheepen , foTeffel!'™

meefr. met Sout beladen , komende van S*. Vbes achter Engeland en

Schotland om , om te eviteeren het pericul , dat fy in 't (fanaal vreef-

den te ontmoeten. Van defe liepen eenige onderwegen af direct na

de Som , die omtrent het Kattegat een Engels Oorlog- Schip en eeni-

ge Kapers ontmoeten, die 5. a. 6. van de felve namen, en fuiken

fchrik onder de reft verwekten , dat elk byfonderen cours fetten

,

om te ontfnappen , en dat een fijn Schip alree in Zee verliet , dat hy

naderhand op de Elf noch fal veerde.

Hier vooren hebben wy gerelateert , hoe dat in de Nederlandfche De staten

Havenen waren geanïveert veele Engelfche Scheepen , waar onder ee- i^Engéifche

nigevanden Hertog van fork^ Pafpoort hadden bekomen eenen dag Scheepen,

voorheen , als Holmes de Nederlandfche Smirnafche Vloot in tijd

van Vrcedeop't lijf viel; Alle defe Engelfche en Schotfche Scheepen

met die gene, die al te vooren in de Nederlandfche Havenejj waren ge-

arriveert, en naderhand noch arriveerden , t'famen meer. als 70. in

't getal , waren door Ordre van de Staaten gearrefteert , om af te

wachten, wat de Engelfche vorder fouden tenteeren; maar alfo die

met haare Ruptüre voortvoeren , fb hebben de Staaten (tot een on-

twijfelbaar getuygenis van haare overbillijke Proceduyren , en dat fy

defen droevigen en voor de onderlinge Welvaart gantfeh ruïneufen

Oorlog niet imputeeren aan de onfchuldige Gemeynte van Enge-

land, maar aan den quaden raad van diegene, die met hulp van an-

iere door middel van defen Oorlog , de Religie en Vryheyt van bey-

lie de Natiën foeken te diflurbeeren , en een gantfeh andere Religie

'bh meer fouveraine Manier van Regeeringe te introduceeren ) op het

'erfoek van de Geinterefleerde Engelfche en Schotfe Koopluyden , en

neer regaard nemende op het 32. sArticul varï het Traéhat van

/reede tot "Breda geilooten , als wel op het fchandelijk verbreeken

an 't felve Trac~hat , en op de Vyandelijke Attaque op de Smirnaafe

/loot fonder eenige denuntiatie , als ook op het Recht van Retorfie

aar door het Volker-Recht competeerende , alle de aangehoudene

Lngelfehe en Schotfe Scheepen en Goederen op den 14. *JtyCey gra-

eufelijkgerelaxeert, en de Schippers en Matroofen geconfenteert

,

?eder vry en frank na hun Land , Vrou en Kinderen te vertrekken.

Iet Extract van defe Refolutie wierd aanilonts gcfonden aan den .
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csfmbajfadetir 'Boreel , met ordre , om by den Engelfchen Koning

en 't Hofalle offices te doen , ten eynde de Nederlandfe Scheepen en

Goederen aldaar mede mochten gerelaxeert werden , gelijk nader-

Daar op de hand op den 15. ±fyCey aldaar mede ontflagen zijn alle Nederlandfe *

mede
f

ont- Scheepen , die in haare Havens gearrefteert lagen, waar toe haar te

«aan eenigc meer icheen te bewegen het kleyne getal vnn 10. a 12. Scheepen,en -

fche scheed de geringe importantie derfelve, alfofydie 4. Scheepen, diefy 'm

peg. \ gevecht tegens de Smirnafche Vloot hadden verovert , en van meer-

der als gemeene waarde bevonden , voor goeden bnyt behielden.

Hier mede (lillen wy de faaken van de Zee wat laten beruften , en

vertoonen de Tragcedie , die de Franfcbe met grooten voorfpoet aan

de Steeden leggende aan den Rijn 'm 't Landvan Kleef ageerden.
pe stad Or- j)e eerfl-e van a}jen die voor 't geweld der Franfchen mofte buygen
fou befchre- ~ \ r , ö .

Jt>

ven, was Orfou , een Stadlorteerende onder het Gebiet vanden Kear-

Vorftvan brandenburg als Hertogvan Kleef, dochzedert den jaare

1632. (wanneer Graaf Willem van T^ajfau den Spanjaarts defelve

met een belegeringe ontweldigde ) befet met Garnifoen van den Staat

der Vereenigde Nederlanden , is kleyn en regulier gefortificeert met I

een out Kafteel, 5. Bolwerken, als 't Kafteel* 6alge-1ïlaUiven-\

Torens- Koepoorts- en Henkfs-'Bolwerk^ » $• Ravelijns , 1. Hal-\

ve-Maan, 2. Uytgaande Poorten, als de Rijn- en Koe-Poort enj

2. binnen Poorten alleen op de Wal correfpondeerende , als del

Benthemer- en Egger-^Poorten , die men alle vier kan uytfien, alsj

men voor de Hooft-wacht in het midden van de Stad op de Kruys-I

ftraat ftaat.

Haare FortU ^e Foitifïcatien defer Stad waren redelijk wel gepalliiTadeert

,

ficarie met Canon voorfien , en de Gracht noch een man diep vol waters,!

maar het voornaamfte Defecl was , dat de Batteryen meelt te hoog enj

noch ontramponeert j en met Schans-korven befet waren, dienoc"

niet met aarde waren aangevult, dat de Gracht-van het Contrefca

droog was , en het Canon fonder Schiet-gaten bloot ftont.

enkïeynGar- Het Garnifoen beftond in 10. Compagnien te Voet en i.tePaarc
fllfocn

als onder de Capiteynen Moulard Commandeur, Koerbeel( Majoor:

Ech^ j Gorsl^e , Cjodijn , Haket , 'Piek. » de Klaar , Immin^a er

Dedem, en den Cornet van Lu/feraad, die weynig tij ds voor de aan,

komft der Vyandennoch waren verfterkt geweeft met 5. Compa
gnien te Peerd , als onder fofepb , Vlardingen en Wrangel , en eei

te Voet onder Merode , dewelke door Patent daar uyt waren getrolci

ken. In dit flechtpoftuyrrnoft dit kleyne Garnifoen, datin'tgehee

geei
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geen 800. Combattanten konde uytmaken , meteen onwillige Bur-

gerye, die tot non pr-ejudicie van haare Neutraliteyt de Wapenen tot

befcherminge van haare Stad niet wilde opvatten» en maar met drie

Conftapels en niet een eenigen Ingenieur den aankomenden Machtigen

Vyand verwachten , dÏQ fich op den laatflen Mey met een Troup
Paarden onder de Stad voor 't eerft liet iien » doch fo haaft in 't Meur-
febe Bofcb retireerde , als hy de Compagnie Paarden uyt de Stad op
fich fag aankomen , om hem te recognofceeren. Den 1. fttny waren fyW0rd be-

de Paffagien rondom de Stad wel van verren befet , doch niet fo , ofde kg"*»

Officiers van hier en Rijnberl^> -(welke 2. plaatfen maar omtrent een

uyrtjen van een leggen ) quamen fich op dien dag , naar ouder gewoon-
te , onderling befoeken.

Maarden z. dito met het lumieren van den dag vertoonde fich het dooi den

geheele Gros , dat onder den Hertog van Orlcans als Generaliflïmus Jj£™
en Dhc de Crequi als Veld-Marfchalk van 's Konings Leger ( dat diefe voort

Rtjuberk. berende) gedetacheert was, omdefe Stad te attaqueeren,
a4ntsft

'

't welk op haar eerfte aankomen aan den Moolen-berg begonde te gra-

ven , van waar het dien avond noch approcheerde tot in de Contre-

fcarps Gracht , die , gelijk gefeyt is , droog en uyt geen gedeelte der

Fortificatie geflanqueert was. Des avonds tufichen 9. en 10. uyren

begon de Vyand met mufquetten dapper te chargeeren op de Stad,

onder 't faveur van welk gefchiet en donkerheyt van de Nacht hy op-

wierp twee Batteryen , eene op en eene beneden den Koedijk, bedek-

kende fich voor de koegels uyt de Stad met veele Wol-fakken

.

Den 5. dito voor de middag dede de Vyand de Stad tot tweemaal
en °PeJ'^

toe fommeeren , met prefentatie van groote avantages , om ( fo het

fchijnen ) fijn groote dcffeynen te accelereeren , bedienende fich onder-

tufichen, tegens Krijgs-Recht , van de Stilfhnd van wapenen, om
fijne Batteryen te voltrekken , die anders uyt de naaile Bolwerken van

de Stad met Mufquetten te bereyken waren , en fich niet ontfiende, om
immiddels met honderden fich op het Contrefcarp te vertoonen ; doch

als defe refpe&ive Sommatien wierden gereflifeert,retireerde de Vyand gcels ,

fich binnen fijne werken , en begon 's middags tuiTchen 12. en 1. uyr

|

van beyde die Batteryen op de Stad dapper te fchieten , waar door een

Vrou en een kind , als ook den Chirurgijn van Capiteyn Eek. °P de

,
Wal door een Mufquet koegel dood bleef, en eenige gequetft wier-

den; Hieropbleeven die van de Stad fo weynig fchuldig, datdocr jSgjJ?*
haargeduyrig canonneeren en fchieten uyt Mufquetten dood bleeven foei-s, en

alleen-aan Officieren de Graaf patin, den Ridder d'AYquien niet verre ^Aik^
A a a (taan-
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ftaande van den Koning en Monfieur , met noch een Lieutenant , en

gecjuetft wierden den Graaf de Grancé MefT, de S r
. Hilaire Generaal

Lieutenant van de Artillerie , d'Orbigni Capiteyn , de
r
Beance Capi-

teyn onder 't Regiment van den 'Deauphin , den Commandeur van

'Prez.enas , de S*. l^emy en Voijin Lieutenants van de Garde , den

tJWarquis de Chenois Vaandrich van de Garde , de 'Beauvifé en de

Comble , en andere meer, die na Nttys gebracht wierden door eenig

De Stad we- Volk, dat onderwegen Wtawnelhuyfen uyt pionderde. Dit fchie-
d« opgeey

ten^ Mufquetten en Canon duyrde tot 's avonds by 8. uyren , wan-

neer de Stad voor de derde maal wierde opgeëyft > met dreygementen

* van malfacre van 't geheele Garnifoen en ruïne van de Stad, indien men
en prepara- die niet opgeven , maar een florm afwachten wilde , die d'aanftaande

roaaiarot nacht met alle macht voor handen was , waar toe by den Vyand alree

het ftormen. waren vaft geftelt twee ftormen en twee loofe allarmen te gelijk op

vier plaatfen te beginnen , waartoe door 1200. Ruytersde Fafcines

al wierden aangebracht. De twee ftormen waren geordonneert , om
aangevoert te werden onder het beleyt van den Hertog de la Feiiillade

Lieutenant Generaal , den Chevaher de Loraine Veld-Marfchalk, en

Afejf. de la Marqae , en Bouquemar Brigadiers , en den Marquiz van

Beringen Colonel van 't Regiment van den Deauphin, De twee loofe

Allarmen fouden begonnen werden onder den Graafvan SKGeran en

den tJMarqtüs de Aiaujfy. Waar op by den Commandeur en den ge-

lieelen Krijgs-Raad in deliberatie genomen zijnde aan d'eene zijde de

groote macht van den dreygenden Vyand , en aan d'andere zijde haar

kleyn getal , de groote noot van den generalen ftorm , en de Wanhoop
van eenig fecours ofte ontfet , wierd gerefolveert twee uyt haar te de-

Twee offi- puteeren, gelijk dan gedeputeert zijn de Capiteyns Eck^en Dedem, om
eiers uyt de met den Vyand te tra&eeren over eerlijke conditien ; Doch komende!

putem om hier over 'm conferentie met eenige voorname Franfche Cavalliers,
j

te capitulee- waar onc{er <JW- de Candale mede een was , wierd van de zijde den
Franfchen gedeclineert , om fich in eenige Capitulatie in te laten J
maar begeerden de Stad alleen op de Difcretie des Konings , waar toe

de voornoemde twee Gedeputecrdens feyden , geenfins gelaft te zijn,

maar alleen om te traóleeren van eerlijke conditien , 't welk oorfaaki

was , dat de Franfche den Capiteyn Eek.» om nader Ordre te halen,

weder na binnen fonden , houdende den anderen , te weten Dedemi

fo lang by haar , tot dat Ecl^ weder buyten quam , die de Difcretie vani

den Koning voor Capitulatie aannam.

min biïuiea ^er °1? tr°kken de Franfche dien felven avond noch in de Stad , en;

orfou, , be-f
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befettende Wallen en Poorten met haar Volk, ordonfteerende , dat

alle Staatfche Soldaten met haar volle geweer aanftonts fouden komen
op het Kafteel , en haare wapenen daar latende , gaan haaien alle haare meeren het

plunjes of bagagie , oppeyne, dat de Contraventeurs , die men op
G" mlocn<

ftraat of elders vinden mocht , onder de Voet fouden gefchootcn wer-
den; En de Officieren kreegen laft , omfkh teretireeren op 't felve

Kafteel in 't Logement van den Commandeur , alwaar fy dien nacht

over met groote patientie en vrees moften verblijven tot den volgen-

den morgen , zijnde den 4. Jttny , wanneer fy alle fo wel Officiers,

als Soldaten en Ruyters wierden gedifarmeert. Dit was d'eerfte Plaats,

die de Franfche veroverden , en daar fy ook- de eerfte blijken gaven van het eerfte

haarKonings Difcretie, envamhaaren tyrannigen Aartj Want het
va

%

n harren

Eerfte , dat fy commandeerden , was , dat alle Capiteyns aanftonts tyraunigen

fouden aangeven alle Franfche en Switfers , die onder haar te Voet of hunu*
2"

te Paard dienden , met bedreyginge , wanneer fy eenen quamen te ver- i-andsiny-

fwijgen , dat fy in deftelfs plaatfe fouden geftraft werden , waar op'er Dien'ft van"

vijfworden aangewefen, die op ftaande voet, fonder dat haar tijd wier- de sta.nen

de vergunt , om een goede gedachte tot God te fcheppen , aan de Wip
van de Brugge wierden opgehangen, onaangefien defelve geen Overlo-

pers waaren, maar haar in der Staaten Dienft begeven hadden ten tijde,

als haar fulx door confent van haaren Koning , en de Tractaten tuiTchen

hem en de Staaten was gepermitteert , en onaangefien defelve in het
' begin van den Oorlog geern waren gerelaxeert geweeft , en Pafpoort
' verfocht hadden , die haar geweygert was , ter oorfake , dat fy in tijd

van Vreede 's Staaten geld getrokken hadden , en nu ontflaginge ver-

fochten , daar het geen tijd was , om oude Soldaten te laten gaan, waar

van groote fchaarsheyt was.

Het Tweede , dat fy deden was noch flimmer , als het eerfte, want * ]s ™e
;

ie^
fy lieten al de Soldaten , behalven de Officiers , die op een Kamer van noch ü m-

't Kafteel geconfmeert bleeven , op een Troep als weerloofe Schaapen [}"»£"„""

ter flag-bank in den HofofTuyn van 't Kafteel by een drijven , onder ne ioldatep,

dewelke fy defan^froid en met koelen moede fodanig met mufejuet-

ten chargeerden , dat daar van tuiTchen 30. en 40. wierden gequetft

en vermoort , daar op wierden fy alle aan de woedende foldaten over-

gegeven , van dewelke fy in der hrfaft moeder naakt , immers die ge-

ne , die een goet hemt aan hadden , uyt gekleet , en haare bloote rug-

gen met ftokken en het plat van de deegens paars en bloedig gefhgen

wierden, zijnde onder dcfe gevangene gevonden 2. a 3. foldaten

vrouwen, die haar met, groente wel fochten te dekken , maarfodamg

A a a 2 wier-
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wierden getra&eert , als men niet anders van fuiken wreeden Natie

hadde te verwachten , die met haare onmenfchelijke actiën wilden

overtreffen die Dwingelanden , dewelke wegens haare verwoetheeden

in de Hiftorien voor Tirannen en Monflers van Menfchen exemplaar-

lijk werden vertoont , want het by de alderwoefte Heydenen en Bar-
d-.t by de baren , die eeniee Ordre van Politie hebben , voor een eeheyligde

Barbaren ge- ..... ö
. , r , -^ . . z> .

J o
miit word, Wet altijd is onderhouden , dat iy de Oorlogs-gevangene met meer

traóteerden als Vyanden , maar als fodanige , die meer commileratie

als harde ontmoetinge meriteerden , io wierden defe arme menfchen»

die haar op de Difcretie van hunnen Koning , die by de Franfche Mili-

tie als een aardfehen God wierd gevenereert , hadden overgegeven , na

de Indifcretie defer baldadigen gehandelt , en dat alleen op pretext, dat

fy tot haar eygen defenfie , die de natuyr felfs permitteert e» gebiet,

en uyt getrouwheyt tot haare Opper-Heeren , aan dewelke fy met ee-

den gebonden waren , haar op 't eerfte woord van hunnen Koning

hunnen grooten Monarch niet hadden overgegeven , maar fich in dier-

voegen tegens hem met feytelijkheden geoppofeert , dat hy gecon-

. ftringeert was geworden , om Gefchut tegens haar te planten » en haar

daar door tot haar devoir te dwingen. -^
f-V^J

£C " Hier op viel 't mede de beurt van de Officiers , die door de venfterswegene i '

officiers, van haare Kamer , daar fy op waren , defe Tra^cedie niet fonder ont-

roeringe hadden aangefien , want 5 . Franfche Officiers , die kort ge-

volgt wierden van 3 . andere , quamen met bloote Rappiers en Piftoo-

len in d^fc kamer bolderen met geen andere mijnen , als of fy haar wil-

den onthaalen , gelijk de ellendige Soldaten, 't welk de Officiers be-

woog, om op 't nieuws om Quartier te bidden , dat haar te voren , be-

houdens lijfen goet , alree gegeven was, waarop fy alle , felfs ook
den Gouverneur , haar geld moften afgeven , en toelaten , dat de Fran-

fche haar van alles depouilleerden , dat hun aanftont , vverdende den

Cornet van Lajfenraad fijn Kolder mede uytgefchut.

Na verloop van weynige dagen kreegen defe Officiers permiilie, om
te mogen logeeren in 't Huys van den Majoor Koerleel^, onder con-

ditie , dat d'een voor d'ander guarandcerde. Den Sergeanten en eeni-

ge Corooraals wierd het Raad-Huys tot een gevankenme , en den Sol-

daten de groote Tien-Schuyr gegeven. Defe laatfte moften de Fortifi-

catienvande Stad helpen demolieeren , wanneer fy gefamentlijk, na

die fich verloop van 3. weeken wierden vervoert na Rijvèer^, alwaar de

«nfon'eercn
° fficiers °P Rancocn geftelt zijnde , mollen betaalen den Rit-meefter

joo. Rijx-daalders , de Capiteynen yder 100. de Lieutenants 40.

en
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en de Vaandrichs 30. waar door fy vryheyt kreegen, om te mogen ver-

trekken werwaarts fy wilden , mits alvoorens hooft voor hooft tcyke-

nende , dat fy van die tijd af, binnen een rond jaar tegens den' Koning

niet en fouden dienen , gelijk te fien is uyt de Pafporten , die haar ge-

geven wierden , zijnde van inhout , gelijk onder Nam. 37. blijkt.

In defcr voegen is Orfou gebracht onder 't geweld der Franfchen, Sfi"
01 *1

en van Garnifoen en Fortificatie fodanig ontbloot , dat het meer een ïieen*.

Dorp dan Stad geleek , voornamentlijk als men refledcerde op 't kley-

ne getal der Inwoonders , die 't meefFna Dnjsberg en anderwaarts

gevlucht , en der Franfchen handen ontweeken waren , maar met haar

goederen haaft weder daar binnen moften komen op hooge ftratfe , die

de Franfche by haare indaginge op de onwillige hadden geitel t.

'Rwiberh een Stad forteerende onder 't Gebiet van den Billchop van Goede £??**

Keulen, leyt een uyr onder Orfou en twee uyren boven Wefel aan bei k.

den Rijn op luiken avantagieufen plaats , dat het beqnaam is , om al-

le omleggende Landen onder contributie te fetten , daar door het 00-

cafle heeft gegeven , dat het meermaalen belegert en verovert is , om
welke reden den ^J\Carejuis Spinola het noemde La Tutanede la

guerre , dat Is , De Hoer des Oorlogs. De Staaten Generaal defe Stad

m 't jaar 1633. door Prins 'Fredertk^ Hendrik_ met een belegeringe

van 3 . weeken den Spaanfchen ontweldigt hebbende , oordeelden de-

felve voor haaren Staat in 't toekomende fuiken heerlijken en fecuvren

Bolwerk, dat fy de oude Fortificatie met een tweede Gracht en Wal, 8aare Fo»

als ook meenige buytenwerken deden voorfien , in diervoegen , dat fy

beilooten leyde in 9. Bolwerken, 10 . foRavelijns als Halve-Maa-

nen , en dry Poorten , als de Orfoufche» Gelderfcke- en T^jn-

Toorten.

Defe heerlijke en door de Wereld beroemde Fortificatie was zedert hoe die ver-

de Dood van den laatften Stad-Houder ?Ww Wtllem de II. H.L.M.
vaIle"'

tot in 't jaar 1 67 1, door negligence en verkeerde menage fodanig ver-

vallen , dat de Contrefcarpen waren buyten wefen , de Palliffaden en

Stormpalen weggerot , de Borftweeringen niet over 3. a 4. voeten

iik , de Solderingen en Afïuyten vergaan , en al de reft in defolate con-

titutie en buyten poftuyr van defenfie , om welke reeden de Staaten

Generaal refolveerden , de Fortificatien van die Stad te brengen in

horigen ftand, tot welken eynde fyuyt Emmerik, derwaarts expe- en weder

Heerden den Ingenieur facob Bofch , dewelke ingevolge van fijne opgemaakt

Zommiffie met fuiken vigilantie en promptitude de vervallene Fortifi- '

atien reilaureerde, dat alle de Ravelijnen wierden voorfien met Pal-

Aa a 3 lif-
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lifladen en Stormpalen , dat de vervallene Eorfïweringen wierden

vernieucvt en verfwaart , en om de heele Stad een nieuw Contre-

fcarp opgeworpen , in het welke op alle Tenailles waren gemaakt

Traverfen met dubbelde Bancjuetten , tot beter commando over de

Contrefcarpen , zijnde in yder Traveis een ruyme Plaatj e des armes,

fo dat men uyt elke linie van de Contrefcarp konde retireeren in elke

Travers , zijnde yder Travers met Palliffaden afgefneeden , blijvende

alleen maar dit notabel defect omtrent de Fortificatie over , dat het

Retrenchement tuffchen de Stad en den Ttjjn, tegens 't aanraden van

den Ingenieur , die het heel wilde geplaneert hebben , door ordre van

den Commandeur en d'OJfery , was onopgemaakt blijven Jeggen,waar

door het den Vyand voor een fcauyl-plaats di cht onder de Stad konde

dienen , als mede dat de Ejfcr-Schans aan de over-zijde van den Rijn

by na geplaneert zijnde wierde verlaten , blijvende alleen maar daar op

als ook op 't voorn. Retrenchement een Rondujt ftaan , die op het

aannaderen van den Vyand beyde in de arterie wierden geleyt ; Anders

tot cen vol- mocht dele Stadt voor een perfect Model van een Fortificatie verftrek-

maakte For- Jcen , en was bequaam , om met een fuffic,ant Garnifoen en compleet

Magazijn een belegeringe van een heel faifoen uyt te ftaan , en een heel

Koninklijk Leger te vernielen > te meer ,'dewijl den Ingenieur de Wa-
ter-molen tuffchen de Stad en den Rijn leggende, hadde doen afbree-

ken , en het.Mole-water met een Dam by defelve Moolen fodanig op-

bouwen, dat hy dooreen nieuw gegraven Canaal na de Zuyd-zijde de

Stad van buytenen konde onder water fetten , tot aan de Orfoufcht

Toort toe.

Het Maga- Het Magazijn was fo wel beforgt , dat daar in en op de Wallen wier-
2''n

ficn

WCl den bevonden een goede cjuantiteyt Stukken Gefchuts , 80. duyfem

ponden Bos-kruyt , en aan vordere Oorlogs gereetfehappen en toe

,
behooren fo veel , als mochte vereyft werden , tot een rigoureufe de-j.

fenfie , met een goede qnantiteyt Koorn , Stokvifch , Oly , Sout

Kaas, &c. dat 10. a 12. dagen voor de belegeringe , uyt Hollant

daar was aangekomen. Op dat men in de Stad door 't mancjuement var

Mcolens geen gebrek aan 't gemaal mochte lijden, bracht den voorn

Bofcb te wegen , dat alle Hand-moolens van de omleggende boeren

ter nombre van omtrent 80. na binnen wierden gehaait, om fichiif:

de Belegeringe daar van te bedienen»

De srad was Het Garnifoen fo van de befte Cavallerye als Infanterye was binne;
ontbloot van de Stad het gehcele Voorjaar 1672. foflerk, als defelve tot behoor
ruar voong . ... _ „o

;

' /
,

*

Gainiiocn. Inke derende recjuireerde 3 maar wierd kort voor de aankomft van de; 1

Vyan

'

I
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Vyand met het uyttrekken van eenige oude Compagnien fo verwakt,

dat het aan veelen occafie gaf, om daar van vreemd te oordeelen , gc-

bruykende eenige de hardieffe , om de gene van ontrou en verlaat aan

't Land te fufpe&eeren, dewelke door haare Patenten.de Stad ontbloo-

ten , en der felver vacante plaatfèn niet weder befetten met andere Mi-

litie, die nootfaakelijk vereyft wierde, beftaande het gcheele Garni-

foen in 15. incompleete Compagnien Voet-volk , die tTarnen niet

boven de 10. a 11. hondert mannen konden uytmaken , zijnde de

Burgers gedifarmeert , om dat Cy voor 't meeftendeel papift waren , en

weygerden het geweer te gebruyken, dewijl fy om reeden, gelijk ïy

feyden, aanhaaren Keur-Vorft metEede verplicht waren. Over de envaniias.-

Militie van deCe Stad hadde lange jaaren gecommandeert den- Heer ren oudeu

Polman , die kort voor de Belegeringe met fijne Compagnie daaruyt dant-, wfens

wierde getrokken na 't Leger 'aan den Tjfal , werdende zijne Com-
yuit'wier""

mandeurs Plaats gefuppleert met foban van Ba([um , aan wicn voor met een

een Adjunct, en aan het Garnifoen voor Mede-Hooft toegevoegt c'Jn^n-
wierd een Perfoon , zijnde Roomfch van Religie en een Tr van Ge- da "f, en mer

boorte , genaamt Daniel 'Baron d'O/fery Colonel van een Regiment fenAdjunfh

Paarden ten dienfte defer Landen , op dat fich den Commandeur tot

meerder Confervatie en Defenfie van dek Stad , en al 't geen daar aan

dependeert, bedienen foudevan deiTelfs Advijs en Goetvinden, der-

wijl hy een Man was van credit , en wiens Raad was als een Oracnl,

doch in der daad als een Achitophel , die tot loon kreeg een Strop,

gelijk defen een Swaaft, om fijne verraderlijke conduite, want hy voor- r>e Franfcfi*

naamfte oorfaak was van het fchandig overgeven defer redoutable For-
|ï

e

£
ienc

?.

•trefle aan een Vyand , die noch geen eenige fchoot daar op gedaan had- raderye,

de , en die fijne Glorie , daarom hy , na lijn eygen feggen , quam oor-

logen , focht te vergrooten door verraderye en corruptie der Officieren

/an fijne Partye , 't welk altijd een middel is gehouden , waar door een

rriumphanten en Victorieufen Vorft fijne verkreegene Glorie ver- datvanaiie

donkert en uytveeet. De oude Ach&i hielden 't voor een fchandelii- tiiden af

•t r 1 t • • r -. i- 1 /*« -TT- 1 i' • voor cen
rCe

<;
ik gelwijg dan een gloneule ) daad lijnen Vyand op die manier te schande i*

jedriegen, en Divico een Gefant van de Svpitfen aan fultus Q&far s«houden -

v

èyde , dat fijne Lands-luyden het alleen voor een Eer hielden , haare

/"vanden door dapperheyt en behendighey t r maar niet door bedrog en »

uyle corruptie te overwinnen.

Een StratO-gema en behendigheyt daar en tegen , die niet befmet Een sa-at*,

met eenige corruptie , is niet alleen by allen toegelaten , maar ver-
fg™^

8 ge"

ient oock Glorie voor den genen , dienfe wel gelukt -

y So gaf God
aan
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aan fofua laft , dat hy de Stad Ai door een achterlaag foude ver-

raden , en dat Ttavid de Philifiinen van achteren foude overvallen

;

Als de Lacedemoniers haaren Vijand door lilt hadden overwonnen5

offerden 0/ aan haaren Krijgs-God Mars een Os , maar foo fy met
openbaar geweld de Vi&orie verkregen hadden, offerden fy alleen

maar een Haan. De kenniiTe , om een Stratagema wel aan te leg-

gen is de blom van de Militaire Kunft , die een goeden Veld-Overften

9e Franfche maakt ; Maar defen grooten Koning Louis in eygener Ferfoon , met

een feer groot Leger en veele Officiers , op welker Krijgs-kunde hy

roemde , liggende voor een kleyne Stad , die hy wel vvift > dat te fwak

was van Garnifoen , 't welk door geduyrigen arbeyt aan de Fortifica-

tien by dag , en door geduyrig wacht houden by nacht te feer afgemat

was tot een vigoureufe refiflentie tegens de furie fijner Soldaten, ont-

fiet fich die Stad als een genereus Soldaat aan te taften , maar behelpt

fich liever met vuyle corruptien en omkoopingen van den voorn. D'Of*
fery , wiens Verraderye niet alleen klaar blijkt uyt fijne Sententie , hier

achter onder Num. 38. geproduceert , die van Sijn Uoogheyt op

den 25. tsfttgufti is geratificeert , en op den 27. dito in 't Leger

tot *Bodegrave geexecuteert , maar ook uyt dit verhaal van 't Beleg

en Overgaan defer Stad.

Het gedetacheeerde Leger onder Duc de Turetiue trok den laat-

ften t^Cey en 1. funy 1672. een half uur achter ^«k^oinnj
Buril^, van dewelke fich een Troep van omtrent 50. paarden niet

verre van de Gelderfche-Toort voor de Stad vertoonden , dewelke

retireerden , fo ras fy het Canon uyt de Stad vernamen , dat op haar]

begon te fpeelen ; Den dag daar aan wierden alle Paffagien rondom de

Stad door voorloopende Dragonders van 's Konings Leger befet , en

de Stad effeftivè berent, komende fomtijds fo na onder 'tGefchut,t

dat haar het Canon gemakkelijk bereykte.

Den 3. dito fond den Baron de Hovelicb , die Raads-Hcer en

^^Mathematicus vanden Bijfchopvan Straasburg, en een Neefvan
d'OJfery Huysvrou was , door een Trompetter geaccompagnccrt met

den Knecht van d'OJfery , een briefin de Stad, ( daar van de Opfchrift

hielt aan den voorfz. dOJfery, maarden, inhout, fo gefeyt wierd , aan

den Commandeur Van Bajfum ) verfoekeride licentie , om binnen de

Stad te mogen komen , 't welk
fy beyde , buyten eenige communicatie,

van den Krijgs-Raad , niet alleen toeftonden , maar hem felfs ook aar

de Gelderfcbe ^Poort gingen recipieeren , en , tegens Oorlogs-Recht

onverblint binnen geleyden tot in't huys van den Commandeur, alvvaai

hy

De eerfte

Troupen
voor Win*
b«k.

EenVyands
Edelman
komt binnen
Rijiibeik,
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hy verfocht , wanneer het Garnifoen door cie Macht der Franfchen daar hy ee*

geforceert wierde, om de Stad over te geven, dat men dan doch de-
So'et ^»

6

,
felve niet in de affche wilde leggen , en maar een puynhoop overlaten, forma,

gelijk fijn Heer en Meefter
( quafi vero ) gehoort hadde , dat men fiiïx

tvan refolutie was te doen , maar ingevalle men echter daar mede voort

voer, dat het dan met de Militie qualijk afloopen foude by het over-

gaan van de Stad.

Hier tegen wierd de Hovelicb van den Commandeur ten vol-

len verfeekert , dat noyt daar over was gcdelibereert , veel min
daar toe gerefolveert , waar op hy na eenige tTamenfpraak van daar

wierde geconduifeert na 't Logement van den Colonel d'Ojfery ,

, daar hy met particuliere conferentien weder lang wierd opgehouden,

tot dat hy evndelijk van daar door d'OÏÏcry enden Commandeur niet entwid'CN-
* * ^ • • iêiv wie tci

alleen onverblint, als vooren, wierde begleyt tot buyten de Fijn- uytgeieyt,

Poort, daar den Commandeur fijn affcheyt nam , maar van d'Ojfery

alleen ook wierde gevoert over het Contrefcarp tot by na het vervallen

Rctrenchement toe , dat tuifchen den Rijn en de Stad lag , daar fy

' beyde bieeven ftaan , en de onopgemaakte Buyten-werken , daar de en aaogewe-

Fortifïcatien op haar fwakfte waren , affpeculeeren , wijfende d'Ojfery 1
i;
nd* d

|
f

y_
aan Hovelicb alles met de vinger aan , die daar op felfs trat tot op het tirïcatie,

Retrenchement , van waar hy met een Verre-kijker alles doorfag , en

daar na van d'Ojfery vertrekkende, doordeffelfs Trompetter gecon-

voyeert wierde tot in 's Vyants Leger , dat den Ingenieur 'Bofeb op het

Rijn-Poorts Bolwerk by 't Gefchut itaande aan alle Soldaten , die daar '
C welk ;.v.\ t

omtrent waren , dede Iuyt uyt roepen : mannen hel is verraai en ver-
T̂

a

r

r

™le
C

vei«

fpiderije. D'Ojfery weder by de Poort komende vraagde den Inge- wckr,

nieur : Hoe gaai 't, hoegaat 't , daar op die antwoorde , hoe foude het
feiV* w«d

gaan, ikfie wel dat alles verraat is , gelijk ook de Capiteynen Rogiers verweten,

en Vytenbogart fulx den Commandeur als een fufpecle faak voorhiel-

den , feggende , dat het onbehoorlijk was , dat men ymand van den
k Vyanddoorde Werken foude omheen voeren, en alle defecten aan-

vvijfen. Hier over hielt fich den Commandeur fogebelgt, dat hy haar

toevoerde : GyfoekjmydagelijX te piqueeren , ik.fal doen wat ikjvil,

hebje wat tefeggen, gy kttr.t hetfchrijven'aan ottje Heerenen Meefters

daar toe den weg afgefneeden was. Hier mede pafleerde dien dag,

fender dat den' Vyand eenige actie van hoftiliteyt pleegde.

Den dag daar aan zijnde den 4. funy quam 's morgens een Vyands Een^vanj

Trompetter aan de Gelderfche Poort Appel blaafen , dia door Or- brengt èen

dre valden Commandeur al mede onverblint wierd binnen gevoert ^J
f ,n dc

B b b met
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met een Brief, welkers opfchfiit ook hielt aan d'Ojfcry, maar den In.:

hout , gelijk geffeyt wierde , aan den Commandeur, die daar by van den

Koning verfocht wierde , omte willenpermitteeren, dat Duc de Dtt-

ras mocht binnen komen , om uyt (ijne Ordre yets te proponeeren

,

en dat daar tegen ymand uyt de Stad als öftzgier in 't Leger mochte

komen, om daar te verblijven fo lang Duras inde Stad bleef; Dit

verföek Ronden den Commandeur en tCOjfery fonder de minfte

communicatie met de Krijgs-Raad daar over te houden, aanftonts"

toe , en deden per MiflïVe , door den voorfz. Trompetter den Koning

haar confent voor Duc de "Duras notifkeeren , daar by voegende,

dat fy memand in Ojlage konden fenden , die in qualiteyt met den

hoog gemëldcn T>uc in eenigen deele egaleerde. Ondertuflchen fond'

(ïOjfery fijn eygen Trompetter heen en weer uyt en in de Stad en

's Vyands Leger , fonder daar over den Krijgs-Raad te kennen , ofrap-

port van yets te doen.

Eentkeede Volgenden dags , namentlijk den 5. funy quam 's morgens weder
Trompetter ccn Trompetter voor de Poort Appel blaafen , die, opdefelvewijfe,

ais den voorigen dag , wierde ingehaalt , en een Brief aan de Com-
mandeur overleverde , waar by den Koning verfocht, dat men in

plaats van een Perfoon 3. Capiteynen als Ofiagicrs foude buyten

lenden tegens fDuc de Duras , 't welk den Commandeur bekent maak-

te aan eenigc Capiteynen , die aan 't Huys van d'Oflery cjuamen , (al-

waar den Trompetter mede was ) tuflehen dewelke groote debatten

vielen , en onder anderen daar over , wien in Oftagie gaan foude

,

Ja

ry°fta§'ers waar op den ColonncldJOffery feyde , dat hy de Capiteynen Verman-

Vyand. dois Heere van Mesrcfteyn , 'Bleeftvijk^ en Kintski daar toe geor-

dineert hadde" , en dat het ookfowefen mode", waar op defelve ook
na 's Vyands Leger met den Trompetter reeden , na dat die in het

Huys van dOfiery wat gegeeten , en met den felven d'Ojfery op

Duc de Du- des Konings gefontheyt hadde gedronken ; So haafl fy daar waa-

t^01
^.^ ren aangekomen, quam Ducde T>uras met 2. gequalificeerde Hee-

bark. ren geaccompagneert aan de Orfoufche-Poort daar hy van d'Of-

fery en den Commandeur , nevens andere Officieren wierde ontmoet

en gecomplimenteert , blijvende t'iamen op de Brugge van de Stad

eenw'.jl ftaan 1 alwaar den Hertog de Grachtenen Wallen konde be-

fichtigen, die daar met eenen vermaande , dathy de Stad van wegens

den Koning , op de clementie van fijne Majefteyt quam vorderen , van

waar hy geconduifeert is na 't Huys van den Commmdeur , alwaar hy

. wederom de voorige Propofitie van den Koning dede , daar by voe

gende
;
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gende,dat den Koning haar dan niet alleen wilde vergunnen defelve

Capitulatie, die Wefel hadde bedongen, maar dat hy haar op fijn Treet ia

Koninklijk Woord noch beter foude tracfeerên , als defelve. Hierop meelden'
begaf fich dOJfery na fijn Logement, daar den Commandeur r

£aJ- commau-

fftm met cDhc de Duras by hem quam , wanneer .fy t'famen traaden d*Qflferr,

in een conferentie, die fo laat inden avont duyrde, dat als de Com-
mandeur daar op den Krijgs-Raad dede convoceeren , te weynige Offi-

ciers compareerden , om te treeden tot fulke gewichtige befoignes,

zijnde alle verdeelt op haare Poften , daar fy dien nacht meften wacht

houden , om welke oorfaak den Commandeur aan Duras veifocht,

or hy in de Stad geliefde te vernachten tot 's cchtens , wanneer de

Krijgs-Raad foude vergaaren , en op fijn geproponeerde delibereeren;

indien neen , dat men hem dan den volgenden dag dooreen Trompet-
ter foude bekent maken de|Intentie en Refolutie van den Krijgs-Raad,

doch D tiras protefteerde, dat hy geenfins de nacht over in de Stad fou- en gaat we-

cte vermogen te blijven , maar den volgenden morgen wederom wilde
g
" ** £

komen , om te hooren , wat Refolutie foude genomen werden by den

Krijgs-Raad, en nemende daar mede fijn affcheyt, wierd hy door dOf-
fery des avonts om lo.uyren tot aan de Poorte geconvoyeert, dewelke

men tegens gewoonte en Krijgs-gebruyk folaat hadde open gelaten,om
dat den Hertog noch wederom konde vertrekken naar 's Vyands Leger.

Ondertuffchen wierd de Stad op den Fijn merkelijk gefecondcert

door een Uytlegger , die de Franfche boven en onder de Stad , door rcn uyt!cg*

fijn geduyrig canonneeren , fo traverfeerde en fo veel fchaade dede aan
|
e' ^oor de

Volk , dat fy genootfaakt waren onder de Stad aan den OJfenberg een groot voor-

Batterye op te werpen , waar van fy hem met fwaar Canon dwongen deeL

om te retireeren •, Doch dewijl hy geen Ordre hadde , om den Rijn af

te fakken, en weynig dienft meer konde doen tegens den Vyand, wierd

hy tegens den Oever voor de Stad aangehaalt , het Canon daar uyt ge- doch wo«

&ht als ook het Volk , dat op de Batteryen voor Bos-fchieters en Ca-
ommanr>

no miers verdeelt wierde, blijvende den Uytlegger door ordre van den

Commandeur en van rfOjfery , tegens aanradinge van verfcheyden,

dat men hem foude verbranden , daar ter plaatfe leggen , tot dat de

Franfche hem met de Stad te gelijk bequamen , en weder bemanden,

daar mede fy namaals groot voordeel deden, tot afbreuk van den Staat.

- „Den volgerTden morgen heel vroeg , zijnde den 6V fmty , quam Duras komt

Duc de Duras weer binnen, werdende van d'Ofery> die van de „^^fe sSd.

Wal afquam , weder begroet en toegefprooken , fonder dat hy daar

van inden Krijgs-Flaad, die korts daar na vergaderde 5 rapport dede,

Bbb j on-
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D« vyand ondertuffchen dat den Vyand fich met hoopen dicht oüi de Stad en op

*

oo
r

't°con-
h

5t Contrefcarp bloot ftelde , vreefende geen gevaar van de belegerde,

trefcarp, aifo alfo haar des avonds voorheen , als Dtiras na 't Leger vertrokken was,

was vao'wa- uyt laft van den Commandeur, door een Adel-Borft van de Hooft-
penen. wacht, Tonder deminfte kenniffe van den Krijgs-Raad, op lijl-ftraf j

was verbooden uyt Canon ofMufquetten te fchieten.

Over dit aannaderen van denVyand begondende Officiers op de

Wallen feer te murmurecren , en wenkten den felven met de hoet, om
wat te retireeren , dat den Vyand niet eer dede , voor dat 'Duras by

de OrfotifcheToort op de Borft-weeringe komende haarfelfs dede

vertrekken, blijvende aldaar met den Commandeur en met d'OJfery,

a!s ook met eenige Franfche Cavalliers , wat ftaan fpeculeeren op de

Fortificatie, immiddels dat defelve Cavalliers flerk aandrongen tot

Antwoort, waarop den Commandeur en d'OJfery feyden , dat men
niet eer antwoort konde geven, voor dat den Krijgs-Raad compleet

vergaadert was , waartoe gerequireert wierde, dat de dry Capiteyncn,

die in 't Leger in Oftage waren , daar by
1

prefent waren , om- welke

: eeden *Dtiras weder na 't Leger reet , en te wegen bracht , dat de-

Einnen de felve weder binnen quamen, als wanneer den Krijgs-raad wierde ge-

Kri'ig7raad ~ convoceert , in den welken den Commandeur de Intentie van den Ko-
gehoudeo, n jng proponeerde , als namentlijk , dat by aldien het Garnifoen de

Stad op fijne clementie wilde overgeven, dathy't felve Garnifoen fa-

rïaar in van vorabel der wilde tra-fteeren, ais Orfou, Burïk^ en Wefel', Hierop

'f«S?iftSfc
vielen eenige Befoignes , werdende van alle Officiers haai' Advijs

word gead- fchriftelijk geftelt , en met eygener hand onderteykent , in manieren

alsond^r Num. $9. blijkt, waar by den Capiteyn 'Barth. deTouf
lemonde en deflelfs Vaandrich . Gieter Vink, » als genereufe Soldaten

ronduyt, en 3. a 4. andere flauwelijk en conditioneel advifeerden,

dat men de Stad foude defendeeren, maaralle d'anderehaar geenfrns

hebben getoont als dappere en couragieufe Militairen gerefolveert €t

zijn, om de krachten van haaren Vyand eens te beproeven, en als recht-

fclmpen Minnen volgens eed en plicht fuiken heerlijken Fortrefle te

befchermen fo lang tot haar de uyterfte noot fulx afdrong , maar heb-

ben haar felfs en haar Vaderland door haare eygene flauwhertigheyt en

difcourageeringevan d'OJfery gebracht in fuiken fmaat , die qualijkfal

uyt te veegen zijn.

Geduyrende defe Befoignes ging d'OJfery verfcheyde maaien
'den Raad in een Achter-kamer appart fpeeken met een Eedelman van

den Vyand , die hy alles communiceer"de , wat daar binnen pafleerde3

en
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en alfo het fchrijven en teekenen van defe Advijfen wat lang tardeerde,

qaam d'Qffery den Krijgs-Raad pouffeeren, o;n den Koning een fpoc •

dige antwóort te laten toekomen , vreefde anderfins, dat het quatijlt:

met haar mochte afloopen , alfo de uyr , die den Koning had-ie gecon-

fenteert , al was geëxpireert. Den Auditeur de Stemmen hebbende De ««as

gecolligeert , feyde tot den Commandeur , dat de meefte Advijfen la- wüden capi-

gen , om met den Vyand te'treeden tot een Capitulatie , waar op den tulceie">

Commandeur en d'Ojfery , fondereensde Stemmen te recolligeercn

en tot conclufie te treeden , veel min defe importante faak in refumptie

te brengen > ofymand met gemeen confent tot die te maaken Capitu-

latie te authorifeeren , na den Vyand deputeeren twee Capiteynen

Kihtskj en Sloot , die met hem capituleerden , om op fhande Voet waai o»> ook

met vliegende Vaandels enflaande Trommelen uyt de Stad na Ma- fewfwlerJ,

ftricbt te trekken , 't welk ook fo fpoedig toeging , dat , als die twee

voorfz. Capiteynen weder binnen cjuamen rijden, fyop de voet van

den Vyand gevolgt wierden door de Orfoufche Poort , alwaar de Ca- e n de vyand

piteynen 'Bronkjoorfl , Meerejieyn, T&nejfe en Schimmelpenmng de bi
j

inen

Wacht hadden , begevende haar recht na de Markt , daar op fy haar

in ordre rangeerden , ondertuffchen dat den Staatfchen Officiers door

ordre van den Commandeur wierde aangefeyt , om de Wal te c|uitee- <ljè '"et Gar-

ren> gelijk fy die ook datelijk moften quiteeren , en fonder de minfte süd "an-

uytftel de Stad verlaten , onaan^efien haarjzeene Capitulatie was ver- ftomsdede
J

. ,
ö

. r ° L verlaten.

toont , veel mm van haar was geratinceert.

Op dufdanigen Verraderlijkenen fchandeieufen wijfeis den Staat 'tweikgrco-

der Vereenïgde Nederlanden ontrooft van een haarer voornaamfte tfe^énrektê

Sterkten , en gebracht in fuiken gemeen confternatie } dat den Raad- j«*
Neder-

Peniionaris Mr
. fan de Wit een Man van een Heroïq en Cordaat Ge-

ar

.

moet fkh fo verflaagen toonde , dat hy aan eenige Regenten feyde : van Mr. Jan

i tSfyCijne Heerenis Rijnberk over , fo is ons Land al half verlooren> de Wit.

en daar op gevraagt zijnde , door wat middel men den Staat noch foude

kennen falveeren , antwoorden met opgehaalde fchouderen , datter

; geen ander middel over was , als met den Vyand te tracteeren , daar hy

voor als noch niet na foude willen luyfteren.

HetStaaten Garnifoénuyt Rijnberk. wierd tot Triumph door het H« Garni-

Franfche Leger geleyt > en aldaar met fchampere woorden overhaare befpot

lafhartigheyt befpot , roepende de Franfche Officieren aan defe folda-

ten : Komt dient den Koning , want uwe Officieren zijn Schelmen ; en

: door 't Quntier van 't Spaanfcbe Gelderland marcheerende wierden

fy verwelkomt met den naam van trouloofe Schelmenen lafcheBou-

B b b 3 grt,
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gre , en tot Raermunt waren eenige niet verwondert over het fchan-

dig verlies van 'fyjnberk,, üyt oorfake , dat die Stad door d'OJfery

in fiin mar- dien Schelm , gelijk fy
feyden , was gecommandeert. Door defe quaa-

(checren na de bejegeningen > en vreefe van flimmer onthaal tot Majlricbt vei-

liep dit Gamifoen fodanig , dat 't CeUe , heele Compagnien met haare

Officieren achterblijvende, op den 13. Juny binnen Ma{Wicht niet

fterker aanquam, als omtrent 400. man met 6. Capiteynen , die,

behalven Toutlemonde , aanftonts wierden in appreheniie genomen?

en de Soldaten tot nader ordre in 't Kloofler tot Wijk . gebracht.

Baderijk., 'Buderik^ is eenldeyne Stad , gelegen een halfquartier uyrs van dai

"Rijn recht tegen Wefel over. In den Oorlog tegens Spanjen was

Cy van feer goeder defenfie ; maar op de.aankomft der Franfchen fo

vol defecten , dat fy geen coniiderable Macht konde refifteeren j Want
deflèlfs Batteryen , die 6. in 't getal waren als 't Rijn- Cjalge* Wol/s

vctvaUeöj kjiyls- Mooie- Naptuws- en Kajleel-Bol\verl{en , lagen heel defo-

laat en onbruykbaar , met vervallene Borflweeringen , gelijk mede de

Halve- Maan , beyde de Ravelijnen, en het Hoorn werk, aan de

Rijn-Toort, De Grachten , die onder een harden fand-gront had-

den , waren geen 2. voeten diep. De Talli(faden lagen noch mee-

itendeel op de fintrefcarpen , en aan den Bami van de Grachten

, l-*- rondom de Stad onopgemaakt, uytgenomen eenige weynige roeden;

die op fommige plaatfen daar mede waren befet , doch noch onheil ur-

ven, en fonder defenfie. De Poorten die maar 2. in getal zijn, als

de Rijn- en Veld-^Poort) waren onvoorfien van Gryllcs of Schot-r

Balken.

jnaï-Maga- Het Magaüjn was fober voorden met Cardoefen , .Mufcjuet-j

vöwfcS
' ^oeoe^s > l 1 ' Morge-fterren , en 30. Hand-Granaten , die verou-4

dert waren. De Wallen waren befet met 10. Stukken Gefchuts , op
ArHiyten die door haar ouderdom fo vergaan en onnut waren , datfy

geen dry fchoten konden uytftaan. Tot de twee grootfte Stukken , die'

12. pond fchooten , waren fo weynig koegels , dat men 6. en 8. Pon-

ders met ftroo en hooy daar toemofte bewinden en approprieeren, ge-

lijk mede tot het Gefchut van 8. Ponden koegels van 6. en 3. Pon-
en het Gar- fen ? om gefamentlijk al het Canon gaande te houden. Het heele Gar*

fwak. m/oen beïtondinde Compagnien vanden Commandeur Otto Roda

van Heekeren , Capiteynen Walrecht , Dombaar en (jent met on-

trent 25. a 30. ongewaapende mannen, doch fonder Capiteyn,

den Rit-meefler Swambel ,• en ontrent 60. mannen uyt Wefel

,

gecommandeert by den Capiteyn Heyticl^ met een Lieutenant en

Vaarr
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Vaandrik, uyt maakende t'famen ontrent 500. koppen met eerien

ConflapeJ.

Tot jfuppement van alle de{e defecten heeft den Commandeur voor De Com,

en naar verfcheyde brieven gedepecheert fo aan den Raad var.Staa- "tfocli

ten , als aan de Heeren Cjedeputeerdens te Velde , en defelve gebreeken fiitentic,

oculair gedemonftreert aan de £d, Alog. Gecommitteerde op den Rijn,

neflens fijn Hoogbeyt , en 'Prins Maant

s

, onder proteflatie van

onfehuid , indien de Stad verlooren ging. Dit alles hadde geen errect,

fo dat den voornoemden Commandeur , als een voorfichtig en kloek

Soldaat , willende uyt de noot een deugd maaken , fich focht van de

weynige middelen die tot defenfie noch over waren, fo verre te be-

dienen , als fy konden ftrekken , fuppleerende de gebreeken naar al-

len vermogen j en {lellende op alles goede Ordre, gelijk wy fullen

'aanwijfen.

Naar dat den Commandeur 00 den 31. Mey, advijs van der enfendeeni-

Franfchen marfch bekomen hadde, dat fy recht de Hooge- Straat voor
f,y t opwond.

by Meurs afquamen , heeft hy *s avonts uytgefonden een Quartier- fch'p.

Meefter , met een Partye van 20. Paarden , om fich buyten de Stad

in tween teverdeelen, en feekere kondichap te brengen, blijvende

hy ondertuflehen met het geheele Garnifoen dien nacht door , op de

Wallen, beducht zijnde, of hyniet dien felven nacht vanden Vyand
mochte geinfulteert en gefurprenneert werden, totdat des morgens

de Quartier-Meefter weder binnen quam, fonder yets vernomen te

hebben , waai; op die extraordinaire Wacht weder aftrok.

Den felven ochtent, voor 8. uyren , zijnde den 1. funy ver- furenne

toonde den Marfchalk.de Tw/enne fich feer fubijt voor de Stad , met h°™c~"de
een Leger van omtrent 12. a 13. duyfent mannen t waar mede hyde sud beicgc-

Stad terftond berende en belegerde , ftellende de troupés feer na on-
ren'

derde Wallen, waarop de Stad in allarm, en het Garnifoen op de

Wallen quam , van waar men de aankomft des Vyands aan die van

Wefel bekent maakte , die men ook fag , dat een uyr daar na , van den

'Prins van QorM mede berent wierden , en wierd voort uyt Bttderik^

fo fterk op den Vyand gecanonneert , dat het heele Leger genootfaakt

wierd een ftukweegs te retireeren.

Op dito liet den Commandeur, in het geficht van den Vyand , on- en woid

der het faveur van Canon en Mufquetten , omtrent 400. Koe-bee- KOl\^^i'
len , toebehoorende de Burgerye , van buytenen na binnen drijven. komt.

Den Commandeur droeg groote forg , om alle gebreeken aan de .

De Com-

Fortificatien , Magazijn en Garnifoen te remedieeren ; Hy liet daar docuikde-

om
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om de Poorten, om dat fy geen Schotbalken hadden,met meenigte van

afgehouwen vvillige-boomen en duyvels-koppen van onderen tot boven

toevallen ; liet het Canon , daar d'Afriiyten en Raaders aan manqueer-

den , door fchrocven en domme-krachten op fwaare vvillige-boomen

leggen ; liet de Borftweeringen op fommige plaatfen doorfnijden voor

het Canon , liet by gebrek van Schans-korven aanvullen veele oude \

Manden en Tonnen ; liet op cygene koften in der haaft meenigte van
j

Morgcfterren maaken , en uyt het Magazijn opbrengen Zcyffen en

~

Ys-haaken , om in den ftorm te gebruyken ; liet mede Cardocfen m«- 1

ken uyt fijn cygen tin- en blijk-werk ; liet by gebrek van Conflapels

hetGefchuc richten by fulke Officiers en Soldaten, die daar van ken- I

niffe hadden , onder welke den Lieutenant Brouns fich dapper queet

;

liet omtrent de nacht, uyt confideratie van het fvvakke Garnifoen , daarI

mede geen derdendeel van de Stad konde befet werden , doorgaans in I

de Gordijnen op de Wal , daar niet eenen man was, feer veele branden-

«

de lonten op gefpleete ftokjes vaft-fteeken , het welk fcheen , alsof—'

frr een meenigte van foldaten ftond ; liet der Burgeren en Jong-gefel-

lcn Vaandels op verfcheydé hoeken van de Wallen planten , waar door,-

als ook door het fterk canonneeren , den Vyand fo wierde gcabufeert,

dat hy oordeelden het Garnifoen fterk te zijn ten minften 1 600. man 9
liet de Burgers , elk voor haar huys een brandende lantaarn , en een

ton met water fetten , en hadde geordineert 4. karren , die geduyrig

kruyt en koegels na de Wallen brachten. Daar en boven verfocht hy

inflantelijk aan de Burgers, datfy met haar geweerde Militie op de

Wallen wilden aflifteeren , prefenteerende haar voor haare te lijdenq'

fchaaden een fomme van 1000. TZjjx-daalders , daar op hy voort

contant wilde tellen j Maar ïy weygerden fulx abfoluyt , feggen^lOO. E

de Neutraal te zijn, en te willen blijven. Dit verwekte in hem fulfc

miftrouwen , dat hy noch altijd een Hooft-wacht binnen de Stad hielt,

om allefoulcs en oploop te ftuyten , dreygende haar insgelijx de Stad

te willen in brand fteeken , fo fy haar eenigfins oppofeerc'en. En tot

encouragement van de Soldaten wierp hy altemet geld by het Canon
onder haar te grabbel.

De Vyand begon die nacht fijne Trencheen aan de Zuyd-zijdc van
j

de Stad te maaken van feekeren dijk tot een anderen ,. alwaar hy mede
j

fortificeerde feekere Herberge de Arke Noacbs genaamt , gele-

gen tuffchen de Stad en den Rijn, daarop den 1. Juny feer heftig]

uyt de Stad wierde gecanonncert , en gefchooten door de lente , daar)

in Tttrenne aan de tafel fit , werdende daarmede voort fo fterk ge-

con-
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continueert , dat het geheele Leger niet fonder merkelijke fchaade,

ten tweeden maale te rug moft decampeeren , waar op de Burgers van

Wefel feer verwondert zijnde, exclameerden : Gedjlerke den Com-
mandeur van Buderi^ Viva de Helden van Buderih^ , die niet verflau-

wen , al is de Schans over j Want in die nacht was de grootc Schans

voor Wefel rnet ftorm overgegaan , waar uyt de Franfche op *Bn~

derih^ fterk begonden te canonneeren , dat veele foldatcn aldaar dedc

verflauwen , den welken de Commandeur een hert onder den Riem mandcu°
m"

ftak , feggende : Mannen, nu is het tijd Eer en Glorie tcbchaalen, couiagcert,

dewelke te grooter fal zijn , hoe flegter onfe Plaats is , en al was

Wefel felfs over , fo moeten wy ons echter dragen als eerlijke en dap-

pere foldaten.

Men hoorde op de Wal i. a 3. fchooten uyt Rees , waar op den

Commandeur de foldaten verfekerde , dat het was een zeyn en teeken

vanfecoursen ontfet, 't welk haar wel wathoopegaf, die niet lang

duyrde.

Defen nacht begroeven fich de Vyanden fo fterk by de voornoemde
begraaft

y
fich

jirke , dat haare wacht desochtenste voet en te paard daar in en uyt ca fmiji

palfeerde met groote troepen-, en wierpen 2. Batteryen op omtrent de op^"*'
6"

yij[cbers-z.eegen aan de Rivier, op een der felver plantende 5. en

op het ander 3. (Hikken Gefchuts, en twee Mortieren by de Halve-

maan aan de Zuyd-zijde , waar uyt fy echter niet fchooten ; en hoewel

hier op fterk met Canon en Mufcjuetten uyt de Stad gefchooten wierd,

fo avanceerden iy echter geduyrig haare Approches na de Stad , onder

faveur van het hooge Koorn.

Den 3. dito fag men , met het aangaan van den dag , omtrent een

Canon fchoot aan de 'andere zijde van de Stad , tegen over het Molen-
Bolwerk^> den Vyand werken , als mede twee andere trenchees op-

werpen , om alfovan vier kanten te gelijk de Stad te naderen.

Na de middag fag men de Cavallerye eenige duyfent fterk , de fachi- apprecieert

nes oftakke-boffchen achter op haare paarden na d'approches brengen, p^™ ra'tiea

waar op weder fo fterk wierde gefchooten , dat men het Canon door <- ot dcjl

afijn moft verkoelen. Omtrent 5 . uyren verfocht de Pater van het

Kloofler den Commandeur in 't particulier tefpreeken, die daarop ~Y
eif°ek

,l
za

j it7 1 t-> t • 1 r- 1
r

1 -^ denBaguJ*
van de Wal te Paard in de Stad quam, als wanneer den Tater voor- nenPatci,

ftelde hetperieul, van dat de Franfche in de nacht de Stad met force

fouden beftormen, fonder datter hoop was van ontfet, verfoekende,dat

hy mochte buyten gelaten werden , om Sauve Garde voor fijn Kloo-

fler te verfoeken , voegende daar by , dat hy dan mede uyt fich felven

C c c van
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wan een ccHijke\Capitulatie voor de Stad en het Garnifoen wilde fpree~

ken , maar den Commandeur fulx abfoluyt refufeerende, feyde gcrcfcl-

vcert te zijn den ftorm afte wachten.
Alteratie I Ücr uyt ontftont cenige alteratie en fchrik onder de Burgers , maar

der Burgers *-• ^
ö

' infonderheyt onder de vrouwens , die leer Iamenteerende haar omtrent

de Wallen vertoonden , waarom de Commandeur , om alle disordres

voor te komen, belatten den geweldiger, dathy allede Vrouwens,

die omtrent de Wal cpamen , ofin de Stad comploteerden , aan kete-

nen foude t'famen (luyten , en in den Tooren fettcn.

Deoïcie- Omtrent 7. nyren 's avonts dede den Commandeur alle Hooft-

Garnifoen Officieren by hem convoceeren , den welken hy voorftelde , hoe no-

< Tmc^o- hü°" *% ^Ct was tot ^ien:^ van
'

c Land
, en haar e) gen Eer en Glorie , dat

ie Defenfie, fy ten minften eenen ftorm afwachten , het welk van haar alle eenpaa-

rig wierde gcadvooeert , en daar toe met hand-taftinge haar devoir be-

looft , omhangende voort elk een Ordre , hoe fy van het eene Bolwerk
*° cou"5ee- het andere fouden fecondeeren , en op de valfche allarmen letten, waar

soldaten mede fich yder met goede courage na fijn Poft begaf, alwaar fy haarc

fol daten mede een moet in fpraaken.

D: vy'and Tegens den avond wierd gcduyrig met mufquetten op de arbeyders
koftit op de . , &

, ,

ö
,.

J ö
, _ 1 r

r
,

J
,

Stad aan on» m de Aproches gechargeert , die tot aan de Contrefcarpen naderden,
teitormcn, wanneer men 6000. Mannen van 's Vyants Infonteryc, zijnde van

de Cavalleryefterk 5000. van achteren gefuttineert , rontom op de

Stad fiig aankomen , om defelve op 4. Plaatfen te gelijk te beftormen,

^Ts °d
Cr '" waar °P 1̂C^ aan^onts den Rit-Meefter Swansbel na den Comman-

wierdegede- deur begaf, hem voorftellende het Pericul , dat men van denaannade-

te docn
f
'Wat renc^en Vyand hadde te verwachten , dicmen fo onmogelijk foude kon-

ftonr, nen afkecren , als met de hand den hemel bereyken*, uyt oorfaake , dat,

hoewel de Officieren waren gcrefol veert den ftorm afte wachten , ech-

ter het Garnifoen daar toe te fwak was ,
( 't welk den Vyand ook niet

onbekent was , alfo hy fulx uyt 2. overloopers genocgfaam verftaan

hadde ) en dat de Soldaten al begonden te verflauwen , fluypende vee-

Ie heymelijk de Wal af, om fich in het Kloofter en anderwerts te ver-

bergen ; Waar op hy hem te bedenken gaf, wat hier in te doen was ?
.

Den Commandeur voortrijdende , feyde fich te willen bedenken; Maar

in 't kort van denfelvcn Rit-Meefter gevolgt , en gevraagt zijnde na

fijne refolutie , ( wantter weynig tijd van den ftorm overig was ) dedc

alle Officieren, tot Vaandrigs incluys , by de Veld-Poorte aan de V/al,

als 'talree nacht en donker was , by een komen, den welken de voor-

noemde Rit-Meefter voordroeg 'r gene hy aan den Commandeur ge-

feyt
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feyt hadde; Waar op den Commandeur elk Officier afvraagde fijn li- en gcfetol*

ber en vry fentiment , 't welk eenparicwas, dat men met den Vyand vee
.

rt
,

om tc

r 1
•

i j r 1 1 ï n- 1 ^>
• capuulccicn,

ioude capituleeren , dat ly ook met nand-taiunge aan den Comman-
deur bekrachtigden , om dattcr geen tijd was , mix op het papier te

brengen, vermits den Vyand alree met de Aproches en Logimenten, totden
*

tot bedekkinge van haare Mufquettiers , niet alleen tot op de Contre- ftorrnvwr-

fcarpen was geavanceert , maar ook met fachynes de grachten op twee ö

plaatfen , als aan de Wolfs-kujl , en Molen-'BolxYerk^-, daar geen

pallifladen waren , hadde gevult ter hoogte van de halve hegge

,

op yder poft gebracht 6. Storm-leeren aan de contrefcarpen , en

40. mannen met hand-granaten , boven noch 400. man, die inde

Grachten verburgen lagen , en fich op het Ravelijn vergroeven

,

werdende ondertuflehen door 2000. Pionniers aan de vierhoeken de

beddingen gefpreyt , elk voor 6. Stukken Canon, van 24. en 12.

ponden, en de voornoemde 6000. mannen op haare 4. Poften ver-

deelt , beftaande in 2. Regimenten van des Konings Guarde , en 2.

van Piemont , die verfterkt wierden door 600. uytgelefenfte Muf-

quettiers van de heele Armee.
Hier op wiert gerefolveert om uyt te fendenden meergemelden waar op

Rit-Meefter Swansbel, met een ander Officier, die wel Franfch fprak, tweeofficie-

t^ T 1 n ,

x
r ien r.a buv-

eneen 1 rompetter. Inhetuytgaan wasmeneerit verlegen, om pal- ten gingen;

fagie door de Poorten te bekomen , door dien die van onderen tot bo-

ven geheel waren toegevulr. Den Trompetter van de poorte het Ap-
pel geblaafen hebbende, wierd den Rit-Meefter door een Franfch

Officieren eenige Mufquettiers afgehaalt , en voor aan in de Appro-

ches gebracht by Duc de Turenne , dewelke hem in 't Franfch feyde die met Tu-

verwondert te zijn , dat den Commandeur ( dien hy hadde gehoort , J?£j £o _

ge"

dat opiniater was ) die plaatfe wilde houden , daar niet alleen de Ar- men,

tnee en Macht van den Koning voor , maar ook den Koning felfs na by

was ; Vraagde , hoe is den naam van den Commandeur ? Segt tcger.s .

kem , dat hy die plaats overgeve , en dat ik hem verfekeringe doe van

lijfen leven, en alles wat hem aangaat, maar fohy blijft opiniatree-

ren , dat ik van alle kanten de Stad fal beftormen , met fuiken Macht,

die defelve feekerlijk inde eerfte Attaque fal emporteeren en in die

Furie niets fpaaren , dat leven heeft , alfo ik nu wel onderrecht ben

van deflelfs flechte conftitutie ; Waar op den Rit-meefter feyde , dat

den Commandeur pretendeerde met het Gamifoen , vliegende Vaan- ten uyt ie

delsen flaande Trommels uyt te trekken, maar kreeg tot antwoord; trekken naar

dat het uyttrekken van het Garnifcen, op wat manier het ook (oude biuyk.

Ccc z mo-
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mogen zijn , motte verwacht werden van de Gratie des Konings > de-

welke groot foude wefen; dathy daarover den Koning felver wilde

«aan fpreeken , dat men morgen vroeg de Capitulatie Ichriftelijk fou-

cle willen opftellen,en datmen ondertuflchen wcder-zijds foude gebruy-

ken ftilftand van wapenen.Terwijlen den Rid-meefter hier van rapport

dede aan het Garnifoen , quamen de Franfche met groote meenigte, en

veel geraas en geroep tot aan de Gracht ; De Commandeur haaiten

fichin perfoon na het Mslcn-Bolwerk^* daar de Principaalfte Atta-

que was , en riep haar in Franfch toe , dat fy fouden retireeren » of hy

foude haar doen retireeren ; en als fy wederom riepen > dat fy pa-

raat ftonden tot den ftorm , antwoorden hy haar , dat Jiy mede paraat

ftond , om haer te refifteeren , waar op fy vraagden : Waai* is den

Commandeur? daarop hyfeyde: Siethier ben ik, wat is 't, datgy

begeert ? fo feyden fy , dat den Hertog van Tarevue wilde , dat men
den felven Heer , die buyten geweeft was, weder buyten foude fenden,

't welk gefchiedende , quamen aanftonts met hem weder binnen een

Twee Fran- Franfche Colonnel en een Majoor , dewelke feyden laft te hebben van
fciieofflders fen Marfchalkjle Turenne en M*. Ie Comte de Gadaigne Lieute-

nen. nanl Generaal , om den (Commandeur te verfeekeren , dat de gegeve-

ne Parole van Turenne heyliglijk foude onderhouden werden , maar

dat fy daar tegen moften verfeekert werden van een Poorte , en dat den

Commandeur voor de reft van de Stad foude Meefter blijven , tot des

anderendaags, waar op den Commandeur met den geheelen Krijgs-

Raad delibereerende , hebben , uyt confidentie van al de voornoem-

de daar
^e fwaarigheeden, den Franfchen 's nachts omtrent 2. uyren ingeruymt

gevoigt een Poorte, waar door omtrent 8. uyren des morgens, zijnde den

meerd?r
Van

4* fun7 net Reg]ment van ^e Garde van den Koning binnen trok , en

Tioupcn. alle Poften befette. Hier op ging den voorfz. Swansbel weder na

's Vyands Leger , om de opgeftelde Capitulatie te laten teykenen, daar

op hem Turenne feyde , dat hy eerft den Koning daar over mofte fpree-

ken , en dat hy Rit-Meefter een uyr a 2. konde wachten , ofanders

Kedenen, wederom komen. Den Rit-Meefter begaffich fo lang na binnen, en
warom de ^aar vertoeft hebbende omtrent 2. uyren tijds , wierd hem van den

niet gerec. Colonne! van de Garde belet , om weder uyt te gaan , waar door ver-
kent Wieid oorfaakt wierd , dat de Capitulatie niet fchriftelijkgeteykent wierd,

maar alleen op Princelijke Parole verfekert bleef. Ondertuflchen wa-

ren in de Stad gekomen verfcheyde Franfche Generaals Per/bnen , en

onder anderen den Lieutenant Generaal Gadaigne , die feer begeerig

waren den Commandeur vari de Stad te fien , waar op fy hem ook com-
pii.
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plimenteerden , (eggende, dat het in fijn ongeluk een feer groote Glo-
rie was , met fuiken flechten Plaatfe , en met fo weynig Volx , een

Koninklijke Armee tot in den vierden dag toe niet alleen op te houden,

maar ook over de 600. Soldaten van dcfelve Armee met 2. C0J0-

nels en verfcheyde andere Officiers door harde refiflentie te capot-

teeren.

Des anderen daags , zijnde den 5. Jtmy , omtrent den middag cjuam

den Graaf de Lorge Lieutenant Geneiaal met eenige Intendant* en

fimmifarijfen daar binnen, voorgevende ( hoewel tegens gegevene foeri^rd""
Parole) dat den Koning den Commandeur, Officieren en de gehec- gemaakt Pri-

le Militie verklaart hadde te zijn Prifonniers de guerre , en hoewel den Gucxr"
dC

Commandeur protefteerde, iulx tegens gegevene Parole te zijn, fo

deden de Franfche echter het Staten Garnifoen onder haare refpeccive haar^b

'

tcC

Vaandels by een komen op het Bleek-Veld van den Commandeur, looft,

doch fonder geweer , ( alfo fy daar van te vooren waren ontbloot

)

haar belaftende, dat fo wel Soldaten als Officieren pak en fak fouden

haaien en brengen op het voorfz. Bleek-veld , met dreygementen aan

de Burgerye en het Kloofter , dat men de Stad foude pionderen en aan

vier hoeken in brand fteeken , fo wanneer ymand van haar eenige goe-

deren van de Militie mochte verburgen houden. Defe by een gebrach-

te goederen van de Officiers wierden aan de Franfche Officiers , en die

van de Soldaten aan de Franfche Soldaten ten proy gegeven , latende

het Staaten Volk alleen behouden , wat ly aan haar lijf en in de fakken

hadden, by welke fpolie den Commandeur alleen over de 6000. gul-

dens verloor. De Officiers wierden voorts in des Commandeurs huys,

en de Soldaten op het voornoemde Bleek-veld onder den blauwen he-

mel met mufquettiers bewaart. Veele brave Karels uyt de Gevangene veeie ge-

wierden met rigeur gedwongen , om onder den Koning van {tonden
^
K°^cn

a
aandienft te nemen, en de Officiers en de overige Soldaten wierden nemen on-

door feer Hecht en fchaars Ammunitie-brood en Water fo ellendig ont- jjfj
den Ko"

haalt , dat daar door verfcheyde Officiers , 't zy fy door de Burgers en wierden

femtijts wat waren gefpijft , fo wel fouden gedwongen zijn geworden,
g

C

c"afteei\.

;om haar in Franfchen Dienfl te begeven , als de Soldaten, van dewelke

wel 200. op hoope van beter onthaal fulx deden , werdende de overi-

ge in de Kerk gevangen gefet , waar uyt eenige door lift efcapeerden,

indere door rancon haar moften libereeren.

Defe Fortrefle deden de Franfche demolieeren , ter oorfaake , dat Buderfk ge-

ydefeiyealseenballaftentoÉ meerder fecuriteyt van Wefel onnodig de"">iieert,

ichten.

Ccc 3
De
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iefchtiivïn- De Stad Wefel gelegen aan de Rivieren den "Rijn en Lip, in het

ftal

a

wefcl Hertogdom van Kleef, isfoout, dat de feekerheyt vanhaare eerfte

ftichtinge buytengeheugenis der Menfchen en Boeken is geraakt , al-

leen dit is feeker , dat fy voor outs was een 'T^ijkj-Stad , maar nader-

hand door de Graven van Kleef, gefubjecleert is, waar over de

Queftie voor 't Keyferlijke Kamer-Gerecht nochongedecideert hangt,

en licht voor eeuwig gemortificeert fal blijven. Sy is mede een der

H'anj'e- Steeden , uyt welken hoofde fy noch op den huydigendag ge-

niet veele oude Vry- en Gerechtigheden , die naderhand door de (ƒra-

ven en Hertogen van Kleef van wegens der Stad getrouwe dienften

merklijk zijn vermeert. Haare lituatie is tot Oorlog en Negotie fo

geaccommodeert , dat fy alle Steeden van de Hertogdommen van

Kleef, Galij'-i en Berg, en van 't Graaffchap Mark^ niet alleen in

haare Circumvallatie en Fleur overtreft , maar ook een Twift-appel

van de Goddinne Eris is geworden , die defelve (o wel geplaatft heeft,

datfyby veelen de Sleutel van Hoog- en Neer-Duytsland genoemt,

en daarom van alle omleggende Vorften gevrijt wierd , gelijk den Ko-
ning van Spanjen , ten tijde van den twaalf-jaarigen Treves , overleg-

gende , hoe hy de Vereenigde Nederlanden 't beft en bequaamft foude

onteenigen , en weder brengen onder fijn oude Heerfchappye , geene

plaats daar toe bequaamer oordeelde , als defe, die hy daarom ook door

denMarquis Spinola inden jaare 1614. occupeerde, en metfwaar

Guarnifoen en nieuwe Fortificatien verfterkte en fo Ian? forgvuldig be-

waarde, tot dat Prins Erederik^Henderik, door den manhaften Otto

van Gent Heere van Dienen en Gouverneur van Emmerik^ defelve

Stad in den jaare 1629. door een entreprife emporteerde , enfterker

fortinceerde , als fy ooyt voorheen geweeft was.

daar'op.de Lom s de XIV. Koning van Vrankrijk den Staat der Vereenigde

l'al™ «, Nederlanden willende beoorlogen , oordeelden defe Stad wel de voor-
delleyn ma- .. o '

maken, naamite te zijn . die hem tot een Stoel des Oorlogs konde dienen , en

dede defelve daarom ook beleegeren door den Trim van (fondè een

vigoureufen Krijgs-man, met een Armee7

van over de 50. duyfent Com-

battanten , die licht een langen tijd en haar felvcn in defe belegeringe

geconfumeert fouden hebben , in cas de Stad na behooren was gebracht

geweeft in ftaat van rigoureufe refiftentie.

De Heer De Heer Martynvanjuchen die zedert den jaare 1610. in ver-

jticS,
Van fc^y^ cjiialiteyten den Staat der Vereenigde Nederlanden haddge-

dient, en die zedert den jaare 1642. binnen Wefel in qualiteyt als

Commandeur fich fodanig hadde gee yertueert , dat hy by elk lofmeri-

teerde,
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teerde > zijnde door aanfchrij veris van den Raad van Staaten in d;;to

den i i. Apyil i6jz. naar den Haag ontboden , heeft by A:c verfc-kr ar-

morie aan haar Ed: A/ö^.-ovcrgelevcrt een Bericht van de conllitutic ölentic,

der voorfz. Stad , fo ten opfichte van de Militie , Fortificauen als

Magazijn , niet aanwijfinge van de Defecten en nodige -voorfieninge

dienthalven gerecjuircert , en daar op verfocht , dathyfich wederom
inochte vervoegen na de meergemelde Stad Wefcl , om in continua-

tie van fijn langduyrige en getrouwe Dieniten , mitsgaders van fijn

yver en affectie , ten beften van den Staat by defe occurrentie van fiia-

ken , naar fijn Talent en in fijne Functie geemployeert te werden.

Defen inhout van de voorfz.Memorie, en den yver van den Rcmon- en word in.

ftrant heeft fich den Raad van Staaten fonderling wel laten gevallen, honden
2 S°

enby haareRefolutie in dato den 6. Mey , hier achter onder Ni:w.

40. te lefen, qoet gevonden den Colonne! van Sa:. ten te qualifïcecren,

om als Commandeur binnen Wefel het Commandcment te exercee-

ren, met fubftitutie op den foionneivan Haften ende D. Colonne!

fipes by refpective abfentie ofte ongelegentheyt , en voorts georden-

neert , dat den voorn. Heer van 'juchen fich in den Haag foude ont-

houden, om haar Ed: Mog: te dienen van Bericht en Advijs. Hier

door wierde die redoutable FortreiTe van haaren ouden Commandeur
'~

ontbloot , die fich fijn leven lang, als een eerlijk en dapper Soldaat had-

de geaecjuiteert , die de conftitutie van de Stad pertinent bekent, en

byde Burgers in hoog-achtinge was, en weder verfien met fulke 3.

'fubalterne Commandeurs, daar van twee naderhand zijn gefententicert,

als hier na blijken fal.'

O.ndertuiTchen hadde den %aad van Staaten naar de Frontier- De Heer

Steeden aan den Rijn secommitteert de Heeren Strik en Aylva met Smk ih
.

Gc '

' f n v 1
- committeer*

CommiiTie in ampltjjima forma , van dewelke de Heer Stril^ op den de komt tot

.]. Marty 16 7 2. met een Jacht tot Wefel komende, aldaar ordon-
e "d'

ïeerde, dat alle heggen, bomen en plantagieri een mufcjuet-fchoot

/erre rontom de Contrefcarpen , binnen twee-maal 24. uyren fou- enfoektde

len afgekapt werden, 't welk de Soldaten aanftonts volvoerden met ^Jtlfiati"

,'_eele infolentien tegens de Burgeren , dewelke doende waren met ee- * e «me-

lige jonge bomen uyt de bevroorene aarde te arbeyden en goet te hou-

len; Daarenboven befteedede Heer Strike eenige nieuwe Buyten-

;erken te maken , dewelke noch open en onvoltoyt lagen , als de Stad

iierde belegert , en daarom tot grooten dienft voor den Vyand 'kon-
en verftrekken.

Uyt confideratie , dat de Sta .1 aan de Land-zijde leyt aan fo hoogen

en



392 'tVERWEUDE EUROPA,
en drogen land , dat de Grond van de Grachten aan die kant hoger

was, als de Superftcie van de Grachten aan den Rijn-kant, fo heeft:

men voorlangs dwars door de Grachten geleyt twee fware Steene Bee~

ren , om het water in de Boven gracht op te houden. Tot verieekerin-

ge van een deferBeeren tuflehenhet Kloofter-poortfche Bolwerken

Leeu-poort was begonnen een kleyne Halve-maan op het Contrefcarp,

gefepareert met een loflèn en fandigen Dijk, die maar 8. a 9. voeten op

iijnkrtiynbreet was; Defe Halve-maan , alfodieop't aankomen van

den Vyand onvolmaakt was blijven leggen met een droge Gracht , gaf

Sufpicie d« fuiken fufpicie en cpaat vermoeden in de Burgers , die 't felve quamen
Burgeien o- bekijken , dat fy rond uyt dorften Zeggen , van defe uyr afverraden en

verkoft te zijn , om redenen, dat wanneer de Vyand alleen meefter

wierd van defe kleyne en onfterke nieuwe Kalve-maan , daar door ook
aanftonts foude meefter werden van de heele Stad , dewijl hy dan de

Grachten van de eene zijde van de Stad heel droog foude konnen aftap-

pen in de Haven , als hy maar dien loffen dijk doorftak. Defe gemo-
veerde fwarigheden der Burgeren zijn namaals ook fodanig uyt geval-

len , dat men geen grooter oorfaak van Wefcls fubit en fchandig ver-

lies kanftelien , als defehe.
Hoe wefei Behalven defe nieuwe Werken was defe Stad te vooren met veele

ïiceeir.

°m
' oude Werken gefortiftceert , want fy was verdeelt in tween , in de

Stad en de Voor-ftad genoemt de Steen-weg , beyde rondom befloo-

ten in fwaare Veften en Wallen , beftaande in dek Bolwerken , als'-

het Kloofter-poorts Bolwerk , Vifch-Bolwerk , Steen-Bolwerk , twee

Kafematten , Bruyns-Bolwerk , Diedens-Bolwerk , Loomeulen Bol-

werk, en de twee gedetacheerde Bolwerken, voorde Kruys-poort,

en voor de Leeu-poort , 3 . groote Hoorn-Werken , daar van het eer-1

fte leyt aan de buyten-kant van de Wylak^ , dat gedemolieert is , en in-

plaats van dien een groote Halve-Maan aanbefteet , tuflehen de beyde

Kafematten , doch niét de helft tot perfectie gebracht , het tweede be-

fchermthet *Bruynfche Bolwerk^* en het derde het Loo-moolenBoU

voerk^i 5. oopene BuytenrPoorten, als de Kloojier- Lettt- 'Demfche-

'Brttynfche- en 'Lvjk.- Poort , 6\ Ravelijnsen Halve-manen , en 2.

Binne^oorten als de Kruys-poort en de Steen-poort.

Hoe de For- " T)efe heerlijke Fortificatie had men zedert de dood van den laatften

ye

fi"^e w$ Stadhouder 'Prins Willem de 1 1. tegens alle follicitatien van den Heer

Commandeur vanfttchen en Majoor Copes fodanig laten vervallen,

en ongereddert liggen tot op den dag , dat de Franfche daar voor qua-

me« , als ofmen cue noyt , ja felfs tegens den aankomenden Vyand

niet
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niet van nooden hadde , regens wien alleen de nieuwe voorfz. Buyten-

Werken wel waren begonnen , maar tot geen perfectie gebracht , en

al de oude Werken in fodanigen flechten poftuyr gebleeven , dat de

Soldaten in 't geficht van den Vyand de Borftweeringen moften verho-

gen, die op fommige plaatfen pas halfhoog enfwaar genoeg, en op

andere plaatfen onbruykbaar waren, alfodefelvc boven gcopent lagen,

om met Storm-palen beleyt te werden , zijnde onder alle de Ravelijr.s

geen eenig in ftaat van dcfenfie. Het Steen-bolwerk , dat fender Boril-

weringen en Palliffaden met een feer ondiepe Gracht omsingelt was,

lag wel 8. voeten te laag , waar door het van de Buyten-werken kon-

de gecommandeert werden. De 3. Bolwerken den Steenweg genoemt

lagen rondom in een drooge Gracht. Het Hoorn- werk voor 't Bruyns-

bolwerk hadde geen anderhalve voet waters , en geen eenige Batteryc.

De Gracht van Diedens-Bolwerk na de Demfche-poort was geen dry

roeten diep. De Gracht om 't Loo-moolen-bolwerk was fo aangeland,

dat mender met een fpring-ftok hadde konnen over fpringen. 't Hoorn-

werk voor 't Loo-mooler-BoIwcrk was mede fonder batteryen , en

op diverfe plaatfen in de Graften droog. Beyde de Halve-manen fo

voor de Dijk-poort als voor de Brunfche-poort lagen onaangeflootcn,

en fonder Poort , Hamey ofoptrekkende Brugge.

Het Canon , zijnde 't meeft 6. en 12. Ponders, 3. Halve Cartou- slechte co«-

wenen i.heelCartouwbeftonteerft in 29. ftuks , waar by 18. ylfe {«"(Snoiu
re en twee Metaale Stukken uyt Holland kort voor de Bclcgeringe

waren gekomen, alleen met een Affuyt e > zijnde de andere slffuy-

ten , die op de Wallen ftonden , door haar ouderdom fodaariig vergaan,

dat fy het Canon fvvaarlijk konden draagen, veel min veele fchoo-

ten uyt ftaan. En hoewel door de Heeren Gedeputeerden 25. Af-

füyten in Munfterland waren voor eenigen tijd befteet , fo waren op de

fl^nkomft der Vyanden van defelve niet een vaardig.

In 't MaffAzJjn waren tuflehen de 80. en 90. duyfent ponden bos- conftitutie

1 i^ii • ïnii van c Maga-
Kruyt , koegels en lonten naar proportie , 1000. oude en meelt beclur- zi,fc

yene Hand-granaten , en weynig Vivres, daar van by de Burgcrye doch

^vervloet was , 't welk het Leger van den Vyand naar het overgaan

foor een tijd lang konde onderhouden , dat anderfins, na het eygen leg-

den van de Franfche , nootfaakelijk in groof Gebrek en Miferie foude

geraakt zijn , byaldien het maar 3. wecken voor de Steeden aan den

Rijn was opgehouden geworden; want tot Nhvs % daar het voor- Magazjjhtot

wainfte Magazijn der Franfchen was , was het Meel , dat daar in ^p ingc

'oorraadlag, ontfteeken enbedurven, doordien het te dikopmal-

D d d kan-



394 'tVERWËRDE EUROPA,
kandercn hadde gelegen , en was door het graaven tot het leggen van

de fondamenten voor een Citadelle , een van de confiderabelfte Maga-

zijnen met koorn ingeftort , waar door een feergroote quantiteyt fo-

danig was bedurvên , dat de Franfche 't (dve moften verkoopen voor

een derde part , 't welk meelt de Beeften in korten moften confumee-

ren , om bewaart te werden voor totale onbruykbaarheyt»

swakheyt Het Garnifoen was niet lang voor de Belegeringe reedelijk fterk,

iran'tGarni- doch niet fo confiderabel , als wel tot een vigoureufe Defenfie nodig

was , waarom den Commandeur en Majoor iterativelijk verfochten,

dat de Stad met een Garnifoen van 6000. man mochte voorden

werden, maar in plaatfe van 't felve te verfterken , wierden daar 15,

onde Compagnien te paard, en 12» te voet uytgelicht na het Leger

aan den Tfful , blijvende maar 7. oude en eenige nieuwe Com-
pagnien daar binnnen , die met eenige weynige nieuw geworven Com-
pagnien weder verfterkt wierden , dewelke 't meelt uyt jongens en

onervaaren volk beftonden. En hoewel de Magiftraat van Wcfel*

De Magi- °P net aannaderen van de Franfche , door verfcheyde Mifïïven , als me-
ftraat vet- de door eenige Gedeputeerdens hadde verfocht een goet en fterk Gar-

het Gainï- nifoen , prefenteerende , dat de geheele Burgerye fich dan ten uyter-

iben mochte ften tegens de Franfche macht foude defendeeren , fo kreegen ïy van

weiden. eenige Gecommitteerde geen andere antwoord , als dat merf geen

Volk uyt het Leger konde milTen , maar dat alle de Militie moft wer-

den geëmployeert tot befcherminge van den Yilül , dat het getal

der Frontier-Steeden fo groot was, datfy gefamentlijk na behooren

niet konden voorfien werden , maar dat den Staat een goede Armee in

't Veld wilde houden » om daar mede die plaatfen te fecondeeren , de-

welke 't eerft van den Vyand mochten geattaqueert werden. Met defen

maar kreeg flechten trooft moften haar de Gedeputeerdens weder te rug begeven*

woord,*
1" '

l welk feer groote murmureeringe en onwil in de Burgerye cauleerde»

die met den Steenweg en de Jonge- Gefellen in 15. Compagnien
verdeelt ruym 1200. man uytmaakten, en daarom de Militie in cas.

doch doet van attaque dapper hadde konnen a/Meeren. Immiddels bleefde Ma-
haar devoii. giftraat geenfins in gebreeken , om haare Burgerye te animeeren, haar

beveelende , dat fich elk ten minften voor een half jaar mofte provian-

deeren , dat niemand fich , om den aankomenden Vyand, uyt de Stad

foude abfenteeren , en dat alderhande bedelaars enfchuym vanVoIk>

die de Stad tot een lalt , en onder dewelke eenige niet buyten fufpicie

waren , fouden vertrekken , prefenteerende daar en boven , terwijlen

het opmaken der Fortificatien fo traag avanceerde, eenig werkfelfs

aan
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aan te nemen , gelijk dan ook in 't Iaatfte van Mey gefchiede, fondcr

dat nochtans de fchielijke aankomft des Vyands 't felve te perfeftceren

heeft willen toelaten.

Het geheele Garnifoen beftond op 't aankomen van den Vyand in „
In wc,kf

*> ' r 1 itr !•' Compagnien
27. Compagnien , lorteerende onder dele Coloncls , die elk een het g.mi-

Compagnie hadden : De Heer Commandeur Martijn van fuchen ab-
focnbeftcmt'

fent , V*n Samen toenmaals Commandeur , Thouars abfent , Hun-
debeek^ , Nieuland abfent , en den Licutenant Colonel Vlffpart , en

onder defe Capiteynen : De Graafvan Witgejleyn abfent , Arnoult%

'BquIoh , Kopins t d'HinyoJfa , 'Beyma , Wanroj , Keppel , Iterfnm,

Spiering , Greeve , Heynk^ , Loo , Harsholte , Copes de jonge , ÏSeyn-

hem , Mengers , Wildeman , Tolman , van Omshoorn en twee Bek.'

kers t Oom en Neef uyt de voorfz. Stad geboortig , welker Com-
pagnien noch geen 25. mannen konden uytleveren , die noch fonder

geweer waren , en noch een nieuwe Compagnie Ruytery onder den

Ritmeefter Balderich .
genaamt Barieh , tot 25.326. paarden noch

ongemonteert. Onder defe Compagnien waren veele nieubakken , en

weynige compleet , en wierden uyt yder van defelve naar gewoonte

gecommandeert 4. man , tot verfterkinge van Buri^k. > onder den

Capiteyn Heyn^. » Lieutenant Bommel , en Vaandrich Schage , als

mede uyt yder een man na de Steene Moolen buyten de Stad , en een

. op de Ronduit , en 2. Compagnien onder de Capiteyas Wanroy en

Keppel gefonden tot befettinge van de Lipper-Schans een Fort, fchans'bV"

dat tot groote defènfievan Wefel aaneene zijde tuffchen de Stad en fchreeven,

den Rijn inleyt. Dit Fort beftont in 4. Bolwerken, van dewelke h»»flechte

2. op den 2^f», en 2.. op de Stad correfpondeerden , en was in tijd

van Vreede vervallen en door den Rijn afgefpoelt by na tot ongebruyk,

doch was kort voor de belegeringe wel opgemaakt in fijne Wallen en

Borftweeringen , maar hadde behouden heel drooge Grachten, fon-

der eenig water , en was alleen half omfèt met Palliffaden , en geheel

met Stormpaalen , behalven alleen een Bolwerk, dat aan den Rijn,

en omtrent een Mufquet-fchoot van de Lip lag. Dit Bolwerk was

befet alleen met een eenig Canon 1 2. pond fchietende , en ftaande op
loilè planken. Het ander öolwerk aan den Rijn was van fodanige in-

convenienten wel bevrijt , maar hadde niet een eenig Stuk^. Het der-

de Bolwerk , dat met geen Palliffacten was omhéynt , hadde dat onge-

mak , dat daar recht aan , tot omtrent het Contrefcarp was gelegen

een huys rondom in een Tuyn ofHof heel met plantagie en Heggen
befet , en daar by een uytgegraven Kuyl , daar den Vyand veylig 100.

Ddd 2 man
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man door den Bogaart konde inbrengen en logeeren ; Op dit Bolwerk

lagen wel 2. Stulpjes Canon , doch Tonder Affuyten en in de Grond
gefonken. Het vierde Bolwerk was niet geheel omtrokken met Pailif-

faden , en had een £*non , dat door de Afujten en Solderiugen was

gefonken tot in de aarde.

-6oco.Fran- In dit flecht poftuyr en jammerlijken ftaat moft We/el en de Lip-
khe Ruyters

p€fm $cioans fe Force van een machtigen Vyand afwachten , die 6000.
komen om- r d / , in
txenc Wc:cj, Ruyters , meelt Dragonders , voor at badde geionden , dewelke op

den 28. Mey tot Rwgelenberg een Steetjen 2. uyren gaans van

Wefel gelegen aanquamen , op welke tijdinge de voorn. Gecommit-
teerde Sm^.fijne zeylen liet ophaalen, en met het Jacht den Rijn affak-

tena Rees, alvoorens beloovende aan den Commandeur, dat, fb.

't mogelijk was, hy forg fouden draagen , dat de Stad binnen 24. uy-

ren met een fecours van 5000. man of meer foude verfterkt werden,

gwme^"
11

waar °P echter niet volgde. De alteratie en fchrik onder de Burgeren

tehrik. wierd fo groot , dat veele fochten te pakken en te fakken al 't gene fy

nietgeern quijt waren, 't welk fy met vrouwen en kinderen, fonder

pertinent^ affpraak, foconfufelijken haaftig t'fcheep den Rijn affon^

d^Uj dat fy lang daar na niet konden weten , waardefelve gearriveert

waren, alfode Kleeffche Poft eenigen tijd wierde opgehouden met
de Brieven.

Op den 1. Juny zijnde Biddag, des morgens tuMchen 7. en 8.

ui Ai^rffl

akt
Liyren » öïidféï de eerfte Predicatie quamen verfcheyde perfonen van

buytcn in de Stad, die bekent maakten, datter veele Troupen Volx
en word be- van hét Stccdeken rDinslaken arquamen na de Lip , en langs het Ri-

viertjen den Tfful na Bremder-Hof, daar op de Trommels Allarm

(laande , begaf fich elk na fijne gedefigneerde Allarm-plaats , alwaar

?nen het krankejGefchut wat begon te prepareeren , en daar uyt vuyr te

geven op die Troepen , die in 't marcheeren voor by de Stad wat te

naquamen , campeerende <ich het gros van het Leger tufTchen de Stad

en het Hof-AUejhrS'Hout , en daarom heen, ten deele aan weer-

xijdenvande Lip fo verre van de Stad , dat het met Canon niet te be-

reylten was. Defen marfch duyrde dien lieden dag en volgende nacht

van de Lip 't mceft beneden de Stad en na de Rijn-kant, daar fyde

Pallagie befetten , door dewelke de Stad konde gefecondeert werden.

^ .
In de Stad wierd ondertuffchen alles gebracht in fodanigen ordre , als

forgeinen mogelijk was met fo kleynen Garnifoen te doen , men ordineerde de
|

dok
Sta<J Burgers tonnen vol water op haare Solders te fetten , om den bevreef- 1

den brand te bluffchen > men dede de Stads-pan-oyen met het woon-

htiys
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huys afbranden , om dat 't felve niet konde ftrekkcn tot dienil: van den
Vyand > men verhoogde metter haaft de Borftweeringen , men bracht

alle nootfaakelijkheden aan y die te bedenken waren ^ en men verdeel-

de het Garnifoen op de Steenweg en in de Buyten-werken , befettende

de Binnen-werken alleen met de Burgerye , houdende een Troup de
refervevan 5. Compagnien op de markt, werdende het Garnifoen
J

t welk door de ample circumvallatie fogefmaldeelt, dat op fommige
plaatfendePiekeniers en Mufquettiers door een gerangeert zijnde , fo

verre van malkanderen ftonden , dat gemakkelijk 20. man enfront

daar tuflehen heen hadde konnen marcheeren. Na de middag omtrent fj^
e

n

Li;,|
?
er"

halfdryen bracht den Majoor Copes uyt den naam van den Comman- befct, met

deur Van Sa*ten en andere Hooge Officieren Ordre aan de Capitey- pT™^
"1"

nen DirkyAn Wanroy en foban van Keppel , om met haare onder-

hebbende Compagnien van haare Poften afte trekken , en die t'huys

te laten refrifceeren , tot 8. uyren 's avonts , wanneer fy haar in

volle monture op de groote markt fouden laten vinden , om te gelijk

na het Lipper-Fort te marcheeren, gelijk gefchiede. DeCapiteynen

Wanroy en Keppel , in dit Fort komende hebben aanftonts geloot

over het befetten van de Poften , waar by Wanroy toevielen de beyde

Bolwerken aan den Rijn , en Keppel de 2. andere aan de Land-zij-

de , op dewelke fy dien geheelen nacht vigilant toefagen , fonder yets

van den Vyand te vernemen. Hier mede wierd den eerften dag toege- De v^nd ra-

bracht , fonder dat den Vyand eenige hoftiliteyt omtrent de Stad rondom!
^

pleegde , maar de Dragonders j zijnde 't meeft Eedelen met haare

Knechten verfpreyden haar wijd en zijds tot onder Rees , ravageeren-

de , blaakende en verwoeftende fonder onderfcheyt al wat haar voor-

quam , meenende dat haar fulx om haare qualiteyt meer gepermitteert

was , als den gemeenen foldaten. Hier van hebben een fmertelijk ge-

voelen gehad de Dorpen en Kerken van 'Bislijl^ , Haffen en Meer ;

de Aadelijke Huyfen Bellinghoven en Sonsveldt , als ook het Kloofter

SU'évhorft , die alle uytgeplondert , en de Halderfeke Kerk^ , die af-

gebrant wierd. In defe nacht hoorde men geduyrig de Franfchc marfch

flaan , en was de Stad gelijk als een Centrum of Mildel-punt van een

grootcri vuyrigen kring door de ontallijke vuyren , fo van den Vyaud

aangefteeken wierden.

Den 2. fttny met het opgaan van deSonfag fichde Stad aende

Land-zijde omsingelt , gelijk als in een vertooninge met een andere

Stad , die in meenigte van Tenten bsftond , alle in ordre en met ftraa-

ten eeranq-eert , dewelke dienden tot paflagie en Leger-plaats der

Ddd ? Ba.-
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Bagagie en Ammunitie-Wagens , als ook der Stukken Gefchuts , die

in groote meenigte daar ondertuffchen aan quamen, dat den Vyand feer

beug was met het graaven van een Retrenchement , niet tegenflaande

alle de Canon-fchooten , die continueelijkuyt de Stad gedaan wierden»

EenigeHuyfenen oude Scheepen , die voor de Stad aan den Rijn op

't Werf (tonden , en meelt voor Herbergen dienden , wierden tot

meerder fecuriteyt van de Stad , door Ordre van de Commandeurs af-

gebrand , en de Scheeps-Water-molen uyt ordre van de Magiftraat in

De Vyand de grond geboort. DeCapiteynen Wanroy en Keppel fagenmethet
aan de over- aangaan van den dag uyt de Schans , dat den Vyand veel aarde hadde

kende'word opgeworpen,en noch iterk arbeyde by fekere huyfinge dArke Noachs
tefchooten. genaamt , tuflehen den Rijn en *Burik^ gelegen , welkers Comman-

deur dapper daar op liet canonneeren , 't welk defe tw«e Capiteynen

wel wenften te vermeeren , maar vonden op 't Bolwerk aan den Rijn,

daar uyt het gefchieden moft , noch Canon , noch Affiiyt , noch Sol-

deringen , waarom de Burgers uyt de Stad twee Stukken Gefchuts aan

den Rijn brachten , waar mede fy den Vyand geen geringe afbreuk

deden. De Majoor Kopes uyt de Stad in de Schans komende , gafor-
©efeaenin dre > dat men het Canon met de Solderinge van toffe planken van het
e Sc ns.

eene Rijn_B iwerjj p
'

t ander foude brengen , en daar mede op de

tArkt Noachs fchiéten , 't welk gefchiede y doch met weynig fucces,

alfo het Canon , hoewel fterk met Boskruyt geladen , maar 2. koegels

over den Rijn bracht , flaande de andere in den Rijn , door dien (y

te kleyn van Calibre waren. De voorfz. Capiteynen Wanroy en Kep--

pel demonftreerden aan den Majoor Copes alle defecten , hem bid-

dende , dat hy wilde beforgen , dat fy met 70. a 80. man uyt de

Stad mochten gerenforceert , en met behoorlijke Calibre tot Canon>

en Hand-granaten voorfien werden , om den Vyand afbreuk en refi-

ftentie te konnen doen , met Schoppen en Hottweelen , om het Ca-
non uyt de kley-grond tearbeyden , daar in. het vafl gebakken lag door
de extreme droogte, met blanken tot Solderingen, en met *?*'£-

kranfen, omby.attaquelichtin de Gracht te werpen, en den Vyand
te ontdekken; Waar op den Majoor Copes beloofde aan den Com»
mandeur Rapport te willen doen, maar al wat daarop volgde was
eene eenig Aftuyte , ecnigevivres van Kaas en Brood eneenige Koe-
gels en Hand-granaten , alfo in de Stad felfs geen voorraad was. Te-
gens den avont deden defe z. Capiteynen een out Schip, dat op het

Contrefcarp lag , aan brand fteeken , op dat het den Vyand voor geen
Borfhveeringe (oude megen dienen , te meer , dewijl het gelegen was

aan
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aan een plaats , daar de Schans met geen Pal iiffaden noch Stormpalen
voorfien was , als vooren verhaalt. Omtrent 400. man van den Vyand De schan*

afgefpeculeert hebbende de flechte befettinge en conftitutie van de J°
rd bc '

Schans, verfochten haaren Commandant om permiffie, dat fyeens ingenomen,

een kans op de Schans mochten wagen , vaftelijk vertrouwende op goet

fucces ; De Commandant maakt dit verfoek bekent aan den Prins van

Condé, die daar op aanftonts confènt en afTïftentie van noch <5bo.

mannen verleent , doch fo dat de voorfz. 400. mannen fouden de

voortocht hebben, 's Nachts om halftwaalfmarcheerden uyt defe 400.
mannen omtrent 20. voor uyt > die een bequamen weg langs den

voorfz. Rijs-weert ontdekten tot aan het defolate bolwerk , daar noch
Palliffaden > noch Storm-palen waren , kruypende een waag-hals uyt

'haar , die gefèyt word een Inboorling uyt Wefel geweeft te zijn , langs

de Wal op tot boven toe , daar hy een fchild-wacht met fijn Wefelfche

fpraak abufeerde en fo na quam , dat hy hem met fuiken vaart de Wal
afftiet , dat hy rolde tot tegens de Hegge aan , waar hy door kroop , en

fich in de Stad falveerde. Hier door kreeg de Vyand fuiken openinge,

dat hy de Wal met fo veel volk onbemerkt beklom , dat het fich fuffi-

$ant oordeelde , om een aanval op de Hooftwacht te doen , alwaar fy fo

haaft niet vernomen wierden , ofdie van binnen onder Capiteyn Wan-
roy riepen aanftonts om quartier , 't welk haar vergunt wierd.

Capiteyn Keppel dit vernemende commandeerde fijnen Sergeant, Ke^pd 'doet*

om alle 'Tiek.eniers van de (gordijnen af te trekken , ende by fijn eenigc reiï*

perfoon op fijn aanbevoolen Poft te doen komen , om door een uy-
entie'

terfte effort den Vyand weder uyt te drijven , maar den Serge-

ant, in der haaft wederom komende rapporteerde , dat daar niet een

'Piekemer of Mnfauettier meer te vinden was, en dat fy niet. alleen

het eene Bolwerk , het welke met de helfte van fijne Compagnie be-

fetwas, verlaten, en over de Wal door de drooge Grachten haar na

de Stad gefalveert hadden, maar ook dat geen Gordijne meerbefet

was. Capiteyn Keppel in defe extremiteyt courageert fijn byhebben-

de Mujquettiers om al vechtende den Vyand uyt te drijven ofte fter-

ven , maar den Vyand eenige Hand-granaten uyt de Cjracht over

de Wal onder haar werpende, en van de andere kant van binnen

haar befettende , fo wierpen de Adufquettiers haar Geweer neder,-

en fochten haar gelijk devoorige, te falveeren. De Capiteyn bleef

met fijn Lieutenant , Sergeant en Corporaal alleen ftaan , waarop-

2. voorloopers quamen aanfetten , beloovende goet Quartier, appa-

rent om de Beurfen , maar wierden door een Carbijn en Piftool fa

begroet,



Waar op de
Stad raakt in

alteratie,

enoe wyven
op de been,

4öo 't VERWERD E,EUROPA,
Joch word begroet , dat fy van geen Quartkr meer fpraken. De Vyarid op 't ge-

gevangen.
ruc jlte } dat hier nochcenige refiftentie gefchiede , komt van alle kan-

ten te gelijk aanvliegen , en fepareerde defe vier van malkanderen , en

hoewel fy haar in een furie , met haar volle geweer gevangen kreegen,

fo verfchoonden fy , dat notabel is , nochtans haar leven , maar niet

hrtare Beurfen en feedingen, behalvcn den Capiteyn , die fy alleen de

kleeren aanlieten , en alle 4. gevangen brachten in 't Leger.

Het Garnifoen en de Burgerye van de Stadts Wallen defe Attaque

met Hand-granaten en Mu[ouciten fiende, twijfelden ofde Schans

over was, waar van fy voorts daar na de feekerheyt vernamen uyt de

gevluchte Soldaten , die voor de Toorten waren , en uyt het cene Ca-

non , dat uyt de Schans op de Stad met den morgenftond begon te

flanqueeren, 't welke ueifens 's Konivgs Vlaggen, die op de "Wallen van

de Schans geplant waren, fuiken alteratie in de Stad caufeerde,dat eeni-

ge Burgers door haare Wijven van de Wallen gehaalt,en andere fo bur-

ger-en foldaten-als Officiers-Vrouwen in groot getal fich t'famen rot-

teerden , en met grecte dreygementen voor de huyfen van den Com-
mandeur en de Burgermeeftcrs verfcheenen , roepende, dat fy haare

mannen niet wilden op de vleyfch-bank gelevert hebben , dat men ca-

pituleeren foude , alfo doch het beloofde fecours uytbleef, en een puy-

re onmoqeljjkheyt was , fuiken machtigen Vyand te refiltccren , drey-

gende eenige burgers vrouwen , dat fy anderfins de Burgermeefters

huyfen wilden onder de voet rukken , en de Soldaten wijven , dat by

aldien de Officieren haare Mannen , die in de buyten-werken la°;en,

om welke te defendeeren fy op verre na niet fufficant waren , niet na

binnen trokken, en defelve, fo veel mogelijk, verfchoonden, dat

fy haar" dan de halfen wilden breeken , vertoonende daar toe groote

fcherp-gefleepene Meffen , en prepareerende Stroppen, die fy met feer/

befmeerden , om daar mede te bequamer te konnen wurgen alle die te-

gens haar fin deden. Defe Oploop der Wijven wierd fo wel door Bur-

gers- als Soldaten-vrouwen van tijd tot tijd vergroot en meer gaande

gemaakt door eenige flauhertige Mannen , onder dewelke, den Capi-

teyn Alexander ctHinyoJfa wel een der voornaamfle was , die gelijk

eenige felfs feggen gehoort te hebben defe woedende Wijven aanfeyde,

indien fy met alle kracht en geweld , tot vermoordens toe , dert Com-
mandeur niet haaftig dwongen tot het overgeven van de Stad , op de

befte conditie , fo maar mogelijk was , dat het dan fchielijk gedaan

foude zijn met hunne mannen , haar en hunne kinderen , daarvan niet

een boven de 24. uyrenmeer foude leven; waar over den felven Ca-

piteyn

die door
eenige man
nen noch
meer wier-

den opge •

IQOVt.
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1

piteyn namaals fijn rechtvaardige ftraffe heeft ontfangen , vcrliefende

fijn Hooft , dat hy met de voorfz. Foules en het verlaten van fijn Poft

hadde meynen te bewaaren , als te fien is in fijne Sententie onder Nttm.

41 . die van fijn Hoogheyt wierde geapprobêert , en op den 8. Aucrti-

fit geëxecuteert.

Des felven ochtens , te weten den 3. ^««y, vergaderde de Magi- DcMagiftraat

ftraat en corps neftèns de Gemcenslieden , en wierd omftandelijk ge-
v

c "p'Xy ccn,

refereert , wat fich heen en weder hadde toegcdraagen , en gedelibe-

reert , hoe men fich by dufdaanige conflitutie van faaken comporteeren

foude ; Ondertuffchen continueerde het raafen der Wijven , en uyt de

Schans wierde fonder ophouden op de Stad gecanonneert , edoch fon-

der groote fchaade, zijnde notabel dat uyt de voorn. Schans een Canon- ndertu r-

koegel over de buyten Leeu-poort de Hamcy van de Kruys-poort frhen dat 's

doorboorde , en fo voort recht door de kroMKje pafïagie van defelve
géi& wonder-

verwelfde Poort, langs het Jockern huys ,^Bpfcvervolgcns door de lijk vliegen,

binnenfte Kruys-poort tot op de Kruys-ftraafVIoog , en dat een ander

koegel , ( na wiens efrecT: de Franfche naderhand felfs gevraagt hebben)

in dier voegen op het Stackhuys , geduyrende de voorn, deliberatie ge-

munt was, datbyaldien deforcedaar vandoor een dun ofte fmalpi-

laartje boven aan de geevel van een naabuyrig huys niet gebrooken wa-

re geworden, defelve nootfaakeljjk tot in de Raats-Kamer foude ge-

komen zijn.

Als nu de Magiftraat ende de Gemeens-lieden, dewelke volgens en ponde-

coftuyme in diergelijke wichtige faaken noch omtrent 30. Perfoo-
j^aarighe^

nen van de voomaamfte burgers tot fich hadden doen citeeren , rijpe- den,

lijk geconfidereert hadden ; 1. Dat het beloofde fecours , onaangc-

fien den favorablen wind , uytbleef, hoewel daags te vöoren het gerucht

door de geheele Stad was , dat men de zeylen van de aankomende Sche-

pen al gefien hadde , die naderhand bevonden wierden de witte Lin-

ne tenten der Vyanden aan de Rijn-kant te zijn. 2. DatdeVyand
hebbende nu de Schans geoccupeert , fonder eenigen arbeyt ofte gevaar

achterhet hooge Rijn-Oever tot op de Contrefcarpen avanceeren kon-

de. 3. Dat de foldaten, dewelke op dewijfc, als boven verhaalt,

in de wijtloopige defecTrucufe buyten-werken gerangeert ftonden, t'on-

machtig waren , 'om fo een machtigen Vyand te refifteeren. 4. Dat

de Fortificatie van de Stad aan defelve Rijn-zijde, daar men gemcent

hadde buyten perieul te zijn , niet gerepareert was. 5. Dat het wa-

ter van de Grachten aan die zijde op verfcheyde plaatfcn bequaajnlijk

i konde afgetapt werden. <5, Dat daar en boven het Klaofler-Vifch-

E e e en
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en Steen-poorts-bolwerken van geen Ravelijnen ofte Hoorn-werken

na behooren konden befchermt worden. 7. Dat dien volgende de

Vyand na alle apparentie de buyten-werken foude voor by gaan , en op

de binnen Wallen door de burgers befet aanvallen. 8. Dat ingevol-

ge van de Capitulatie Anno 1630. met den Staat opgerecht , debur-

gerye niet fchuldig was yets in te gaan , 't welk tot prejudicie van hun-

ne neutraliteyt konde (trekken. 9. Dat fijne Keur-Vorftelijke Door-

luchtigheyt van Brandenburg haaren Heer ende Meefter met den

Koning van Vrankrijk in geen Oorlog begreepen , ende dat het daar

om ten 10. niet fonder bedenken was op de Wallen het uyterfte afte

daarop fy wachten;. So is uyt fodaanigc ende andere reedenen meer gerefolveert

"aare^Bur. ^en Commandeur aan te feggen , dat men van meeninge was de Wal-
kers de wal- len te quiteeren > ende na ouder Gewoonte alleen binnen de Stad de

qui t eere°n

Cn
Wachten te befetten. -

gelijk de Nauwelijx was (JpfiHefolutie genomen, ende eer noch de Magi-
Kn'igs-raad

ftraat en die van de (jWieente voorii. gefepareert waren , lieten de

gerefolveert Colonnel Nienland > en de Majoor Copet beyde B'urgemeefteren
omdebuy- Uvt de Raats- inde Audientie-Kamer roepen, den felven bekent ma-
renwerken, J

f f ..
A • , ir

te verlaten, kende, hoe dat den Knjgs-Raat (wiens (jedeputeerden iy waren)

gerefolveert hadde , terwijl het onmogelijk was de wijtloopige buyten-

werken door de Soldatesque te maintinegren , defelve werken te ver-

laaten , ende alleen de binnen Wallen te befetten , niet te min verfoe-

kende , dat de Burgerye nefrens de Militie op defelve Wallen moch-

ten gcëmployeert werden. Als nu dit aanbrengen binnen gerelatecrt

was , wierde by de voorfz. refolutie geperfifteert , ende fulx defelve

Gedeputeerden bekent gemaakt i Ook daar en boven gerefolveert

nodig te zijn, eenigc Gedeputeerdens na het Leger te fenden, om met
den Prince van Conde' , over de Neutraliteyt der Burgerye als Keur-

Vorftclijke Onderdanen tefpreeken, en te vernemen ofniet de mee-
ninge was , defelve in allen gevalle daar by te conferveeren.

.

Genereufe Ondertuffchen was den Commandeur ook met eenige Officieren

raTden
d

DV ecn ' wanneer hy van d'een en d'ander van de 'prefente Officieren

comman- wierde aangemaant , om vollen Krijgs-Raad te doen fpannen, en te

nigsoffici:" refolveeren , wat indefe gevaarlijke conftitutie beft geraaden was te

rcn
- doentotEeren Voordeel van den Staat en van haar felve, 't welk den

Commandeur genereus beantwoorde , te weeten , dat het noch te

prematuyr was daar van te fpreeken , dat men noch beftant was den

Vyand met rigeur te refifteeren, dat men de eerlijkfte en befte condi-

tien foude bedingen met het rappier in de vnyft ? als den Vyand 't felve

cerft
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eerft wel geproeft hadde , en dat hetdaneerft tijd foude werden, 'om
Krijgs-Raad tehouden.

De Commandeur dan in prefentie van eenige Hooge-OfBciers door De Magi-

Gedcputeerdens uyt de Magiftraat verfocht zijnde, een Stads-Boode fJekteenBo.

met een Briefuyt te laten , om in het Leger van den Vyandeen Paste 2
e

J
iyt tc

verfoeken , begeerde , dat hem dit mondeling verfoek in fchrift moch-
te behandigt werden , doch vermits 't felve eenigen tijd confumeeren

föude, fo begeerde hy den Brief, die men uytfenden wilde , telefen,

't welk 's namiddags zijnde gefchiet, feydehy, dathy dien briefniet

konde na buyten laten pafleeren ; Maar op verdere Inftantie en Re-
monftratie van de Neutraliteyt der Burgerye, cnwat dien aangaande

met den Vereenigden Staat voormaals geaccordcert was , Het hy Com- 't welk den

mandeur niet alleen den Boode met den Brief, maar ook een Tamboer SanoSfaw
na buyten , om een Pas voor de Officiers-Vrouwen te verfoeken. Defe

beyde wederom komende brachten mede een Trompetter van den

Prince vau Condé, en defe antwoord , als dat de Gedeputeerdens uyt de

Magiftraat onder het vry-geleyt van defen Trompetter geliefden over

te komen , maar dat de Officiers-Vrouwen met haare mannen haait te

gelijk fouden uyt trekken.

Dien felven dag trok de Militie uyt de Buyten-werken , rangceren- De Militie

de haar in de Binnen-werken eik op fijn oude gedefigneerde Allarm- ÈuvSi 'wei-

plaats, alwaar dien felven avond tulfchen 4. en 5. uyreneepigeop-' kca '

gemaakte of quaatwillige perfonen , fonder confent van den Com-
mandeur ofKrijgs-Raad verfcheyde Conftapelsop lijfsen levens ftraf

aanfeyden , van niet te moeten fchieten. 's Nachts omtrent een uur

raakte de Stad in uilUrm , alfo de Soldaten op 't Leeu~
r
Bol\ïei\ mey- Desrad raakt

nende eenige brandende lonten by het Contrefcarp te fien , daar cp in allarm-

vuyr gaven , fonder dat fy van eenige Vyand beantwoort wierden

,

waar op alles in 't kort Weder quam in Ruft.

Des morgens , zijnde den 4. funy , omtrent 6, uyren vervoeg- Gedeputeer-

den fich de Gedeputeerden uyt de Magiftraat, eerftaan 't Logement Magi&Lr •

van den Commandeur , met wien fy over haare dangereufe conftitutie trekken n*

befoigneerden , ondertuffchen dat van daar ordre afging na de Hooft-

wacht, dat 5. a 6. Adelborften met de Sleutels haar fouden begeven

na de Steensoort , om die voor devoorfz. Gedeputeerdens te ope-

nen , alwaar fy nauweiijx een quartier uyrs gewacht hadden , of daar

quam een anderen Franfchen Trompetter aan de feh c Poort , die ver-

focht binnen gelaten te werden , om aan de Gedeputeerdens bekent te

maken,dat de Prins vtm Condé haar verwachtten dat fy fonder vertoe-

Eee : ven
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ven moftcn overkomen. Defe Trompetter binnen gelaten en 't voorfz.

gerefereert hebbende , reed met de Gedeputeerdens en den eerften

Trompetter weder nabuyten, nemende in 't uytrijderi van de Poort

fijn afïcheyt aan de voorfz. Adelborften met defe woorden : God bevo-

len mijn vrienden , bey ! alles gaat nel.

Seeker Officier van de Referve , dieordre ontfangen hadde , om ee-

nige Soldaten by het uytgaan van de Trompetters aan de Poort tot pa-

rade te ftellen , verhaalde ter fel ver tijd , hy hadde gemeent onder fijne

Compagnie eerlijke Luydens te hebben , maar hadde nu bevonden, dat

by het Geweer omtrent maar noch 30. mannen te vinden waren , en

dat de andere fich verfteeken hadden.

en worden De Gedeputeerdens van de Magiftraat buyten de yly aan de Tente
gebracht na van de Heer ^PrincevanCondê gebracht zijnde , wierden aldaar van
den Frince o ,

> •

'

w

ma condé, Csmte de Cjniche ontfangen en bericht , dat de Prince in de verover-

de Schans was , en dat fy daar heen van de Secretaris en de voornoem-

de Trompetter , fonder gevaar , par la chemin dn canon fouden ge-

conduifeert worden *, Maar de weg bevond fich veel anders , overmits

defelve gantfehopen, en fo nabyde Stad was, dat de Gedeputeer-

dens van wegens devervallene Boiitweeren ende manquement van

Schanskorven op de "Wallen , het Canon fpeelende geduyrlg op dien

wég , en dellelfs palfanten -, by na met de geheele Armyten fien , ende

de omftanders tellen konden. De Gedeputeerden, alfo in dit gevaar

om de Stad over de Lippe , ende een Brugge, fo
fy daer van kleyne

Ponten gemaakt vonden , tot aan Spitsberg in .het Logement van

S. Abre gebracht zijnde , wierden yder met een Ry-paart voorfien»

ende alfo van Morf. Breauté ( zijnde een bloed-vriend van den be-

roemden Breauté ) door de Lippe , van wegens het geduyrig fchie-

ten uyt de Stad , enfilam ende met een galoppe tot achter de Schans

ende fo voort te voet in de Schans gebracht \ Alwaar fy'm 't paffee-

ren van de Hooftwacht, de Capiteynen Wanroy en Keppel , de-

welke de Vaandrich de Win (zijnde by 'tverooveren van de feive

Schans , neffens andere geèfchappeert ) gefeyd hadde dood te zijn,

met verwonderen in 't leven vonden , en verftaande dat de Prins nietl

daar , maar achter het Oever van den "Rijn omtrent de Kraan was,i
wierden fy daar na toe gebracht , alwaar het van Volk krielde , zijnde.,

de meefte part Officieren , treffelijk gehabitueert > en dufdanig gepar-}

ruïneert, dat het aldaar rook niet als ineen Krijgs-Leeger , maarak'.

in een Salette van groote Hoof-Dames ; Ondertüflchen wierde uytj

dfe Stad met Canon-koegels en Schroot op 'tfelve oever en roerend

daarr
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daar over heen in den Ttyn fonder ophouden , als mede van eenige

Franfche Mufquettiers by de Kraan achter eenige Mole-fteenen , en in

een over-gebleeven ftuk van een huys fich gefet hebbende , in de Stad

gefchoöten.

Als nu de komfte van defe Gcdeputeerdens den Prince was be~ antïientTc

fy

kent gemaakt , wierden alle Officiers ( daar by ook Duc dAngin;^ kiygen,

U)ptc de Luxenburg , Comte de Quiche , en meer andere fich bevonden)

tegèns malkander over gefileert , en de Gedeputeerdens , als hun te

vooren gefeyt was , dat den Prince van wegens het continueel fchieten en een ant-

uyt de Stad eneolere was, midden door defelve, gelijk als dooreene
woord

>

lange en fmalle wei-riekende Allé tot den Prince , de welke en front

flonde , en van twee perfoonen onder de armen gehouden wierde , ter

audiëntie gebracht , alwaar de Gedeputeerden haare Commiflïe afley-

den , jende ernftlijk in het korte van den Prince felfs , ( die fich voort

weder op fijnen mantel tegen de Oever ter aarden neder Ieyde ) en daar

na door Conté de Gmche in het breede voor antwoord kregen, datmen

de Magiftraat en de Burgerye by alle haare Rechten ende Privilegiën

maintineeren wilde , en het Garnifoen na Krijgs-gebruyk uyttrekken ^
laten , by aldien de Stad na de middag foude overgelevert werden , met
verhaal van des Konings groote macht , en defTelfs vordere defleyn ter

eenre, ende de flechte Fortificatie ende het geringe Garnifoen ter an-

deren zijde , waar over te 4. uyren na de middag foude refolutie ge-

bragt worden , en by aldien men fich niet tot het overgeven verklaarcn

foude , wierde gedreygt , dat men de Stad des nachts , fonder faute be-

ftormen , emporteeren ende daar mede , gelijk in voortijden met

Maagdenburg gefchiet was , omgaan wilden ; En alhoewel geen laft

foude gegeven werden , tegens de Burgers fo cruël te procedeeren , fo

fouden echter de gemeene Soldaten ( de welke men buyten dat belooft

hadde de eerfte Stad ten roove te geven ) in de furie met geen macht

konnen afgehouden worden.

Ondertuflchen verfochten de gefamentliike Capiteynen den Com- verfoek der

, ,
_ .

,
o

.
' -lil Capiteynen

mandeur door Gedeputeerdens uyt haar , om Qpenmge te hebben we- aan den

gens het uytgaan der Burgermeefteren , daar op hy haar alleen tot ant-
J
°™man"

woord gaf, dat het felve den Hoogen-Krijgs-raad ( beftaande uyt hem

en de gefubordineerde Commandeurs en Colonnels ) moüie aanbevo-

len zijn , daar op naderhand Krijgs-raad werdende gehouden by de

Demfche-PoorWn fan van 'Sergfoms huys
?

daar byna alle Capitey-

nen prefent waren, wierduyt den naam van defelve Capiteynen door

den Heer Amout als de outfte onder haar , by een requeft en mon-

Eee 5
delingc
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dclin^e inftantie aan den Hoogen-Krijgs-raad verfoek gedaan , dat men

een Tamboer aan den Prins van Condé wilde fenden , om ftilftant van

wapenen te verfoeken , en dat niet konnende obtineeren , datroen als-

dan foude capituleeren fo goet men konde , 't welk haar afgeflagen

«rotd afgc- 2ijnde , ontftont daar op fo grooten Tumult onder de Gemeente , dat

flagen ,
dat £e Hooge Officieren in 't uytgaan door honderden van menfchen wier- I

loTfaaktc."" den omcingelt , en in levens-gevaar geftelt , daar uyt fy niet fouden

geraakt zijn , ( roornamentlijk den Majoor Copes , wiens negative

antwoord ter ooren van 't volk was gekomen ) 't en zy fy door den

Colonnel Hundehuk. en de Ruytery tot dry-malen ontfet waren ge-

worden. In defen gemeenen oploop en confufie wierpen de mecfte

Soldaten haar geweer neder , verlieten haare poften , en dreygden haa-

re Officieren te doorfteeken , die haar na haare poften wilden comman-

deeren ; Welke en meer diergelijke onheylen oorfaak waren , dat de

Hooge Officieren kort daarna moften refolveeren, om met den Vyand

te treeden tot een Capitulatie. Want als de Magiftraats Gedeputeer-

dens uyt het Leger weder binnen de Kloofter-poort quamen , deden

fy eerft aan den Commandeur., die haar ontmoeten , een kort relaas

De M?gi- van haare expeditie , en voorts ter Vergaderinge van de (Magiftraat en

pureerdens*" die van ^e Gemeente een ampel rapport , waar na fy aanftonts met den
doen rap- Commandeur en de andere Hooge Officieren in conferentie traden

in 't voornoemde huys , om van het aanloopen der wijven wat bevrijt

te zijn.

Geduyrende defe Conferentie , quamen de Capiteyns , die ordrt,

hadden fo lang buyten te ftaan , van felfs met openinge van de Kamer
weder binnen , feggende dat den Vyand op de Stad aan marcheerde,

en dat daarom met de Capitulatie gehaaft mofte werden. De ConK
mandeur en de andere Hoo^e Officiers vermeenden , dat men noch

tot luiken extremiteyt niet gekomen was ; Echter wierde goetgevon^

den door de Gedeputeerdens te verfoeken , dat de geprefigeerde tijd

noch op een uyr raochte geprorogeert worden , gelijk gefchiede , et*

wierd den Gedeputeerdens gelaft , het geene dat de Magiftraat begeer-

de in articuien te projecteeren , en dan over een uyr weder te komen.

DeMagiftraat Eer nu de Gedeputeerden weder uytquamen , wierde aan de Klco-
cnGarnifoen fter-poort geroepen , dat de Gedeputeerdens fich haaften , en cm yets
kemeu met c .F., o r/ r » /

den vyand nnaiijks telluyten, deeerlte Burgermeelter mede na buyten komen

handeltoge!
mo^e » net welke gefchiede , en wierde toen ook met het Garnifoen,

over het wiifelen van beyderzijts- Oftagiers getraóceert , om dien vol-

gende de Capitulatie voor te nemen ; Als na van wegens het Garni-

foen
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foen, den Majoor Copes wicrde gencmineert, excufcerde hyde/è
Commi/Iic , en wierd in deflèlfs plaatfe genoemt den Colonnel Nicu-
land tot Oftagier , tegens wien de Pw;i ra» Condé alleen een Ca-
piteyn tot Oftagier wilde fenden , daar over eenig Debat viel; Maar
alfo de Prins fuftineerde , dat dien Capiteyn by den Koning wel fo

feer bemint was , als een Overfte, en dat daar en boven het Garni-

foen van een Republijk dependeerde , fo bleef het daar by , en wierde

nefïens den voorn. Colonnel Niettland als Oftagier de Capiteyn

\ Mengers uytgefbnden , om de Capitulatie aan' te vaarden. Ondertuf-

fchen dat de Gedeputeerdens uyt de Militie op de een plaatfe befig wa-

ren met het Capituleeren , wierden op een andere plaats met de Gede-
puteerden van de Magiftraat de geprojecteerde poinéten door den In-

tendant
r
Barillon en anderen geëxamineert , en daar afen toegedaan,

wat haar goet docht , fonder eenige contradictie in faaken van belang

te willen permitteeren. Staande defe Onderhandelinge , woelde de

Vyand geweldig , en ordineerde , dat men het Contrefcarp tuffchen

de Kloofter-poortfche-graft , en de Haven foude beginnen door te

graven, de Logimenten daar omtrent in het Contrefcarp temaaken,

Bateryen op te werpen , Fachynes aan te brengen , en wat diergelij-

ken meer was , feggende in het begin , eer de Oftagiers noch gewijfelt

waren , dat diergelijken arbeyt noch toe gelaten was , en dat men in

de Stad fulx mede doen mochte , hoewel fy naderhand tot op het laat-

fte van de Tradaten daar mede continueerden ; Ende hoewel eenige

Hóoft-Officieren van het Kloofter-poortfche Bolwerk dat graven aan-

fiende> de arbeyders toeriepen, dat by aldien fy niet wilden inhouden, fy

alsdan op haar met fchroot fouden laten canonneeren , fo voeren fy

echter met haar werk voort , waar op de Officieren den Conftapel be-

laften vuyr te geven , doch als defelve daar toe preparatie maakte, wierd

't felve door de Omfranders belet , vreefende , dat daar door de Tra-

ctaten fouden afgebrooken , en van de gene die buyten in het tra&ee-

ren waren , revengie genomen.worden.
• De Colonnel Niettland dede fijne propofitie met eenige mentie ^Jf^f'
van de Macht van den Vereenigden Staat , 't welk Condé fo qualijk re- de Militie

Tenteerde , dat hy Niwland dede buyten ftaan , en met Mengers
^

al-
^JJJJ?

bf

leen bleefbefoigneeren , die hemj>eter konde vleyen, voornamentlijk,

als twee van Mengers Soldaten over de Stormbalen en door de Va- ^"f"*
lijfaden heen gekroopen zijnde , tiuTchen verfcheyde Mufquet-koegels, fpêaelic."'

die haar van de Wallen na gejaagt wierden , by den Vyand quamen

overlopen , en hem de flechte conftitutie en oneenigheyt in de Stad

open-
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openbaarden ( niet fonder fufpicie van veelen , dat defelve foldaten

van Mengers daar toe waren bekort , te meer dewijl hy fich namaals

op 't felve poincT: geenfins wilt te verantwoorden , als hem fulx in de

Kerkbyeenige Officieren, enfpecialijk by den Lieutenant Colonnel

Vlfspar opentlijk wierde verweeten ) dat Conde trotfer dede fpree-

ken , feggende , dat de Hoofden felfs in perfoon voor middernacht by

hem mollen komen , op peyne van Nulliteyt van al het vooren verhan-

delde. Dit wierde door Mengers aan den Commandeur gerappor-

: teert , en in de Stad ruchtbaar, waar door het Volk noch meer raakte

aan 't hollen , fo datter twee Officieren van de Wal den Commandeur

in feeker Notaris Huys aan de Kloofter-poort quamen aanfeggen , dat

fy gedeputeert waren , om aan }iem bekent te maken , dat veele Sol-»

daten niet vechten wilden , en dat fy de Officiers hart dreygden , waar

uyt te vreefen ftond , dat weynig tegenweer foude gefchieden , dewijl

aireede diverfe poften van de Soldaten waren verlaten , en op het

Kloofter-poort(che Bolwerk , zijnde de periculeufte poft , het Geweer

voor de JBorftweren lag , fonder dat daar by een foldaat te vinden was.

De Commandeur daarop na'tvoorfz. Bolwerk rijdende, en het ge-

rucht ontftaande, dat men den Kruyt-toorn foude laten fpringen,wierd

hy door eenige raafende wijven en jongens van het Paard gerukt , en

foude op die plaatfe vernielt zijn geworden , in cas hy door de Burger-

meefters , die hem volgden , niet ware gered , en in falvo gebracht;

i Dewijl nu Capiteyn Mengers by Condé fo favorable Conditien niet

konde bedingen , als hem waren opgegeven , en dewijl Conté de

Cjniche , die als vooren verhaalt , daar toe goedehoope gegeven had-

de , fich abfenteerde ; fo wierd hem wegens die extremiteyten com-
miflïe gegeven , om met Condé te fluyten op de befte manier., als

doenlijk was.

Mengers compareert op' fijn geappoinfleerde uyr en plaats by den

bcant^ooit Trince van Condé , die hem aanftonts in fchrift voorleyde defe navol-

gende 6. articulen, met byvoeginge, indien de Commandeur defel-

ve gelefen hebbende, fonder uytftel en verdere woorden niet wilde

approbeeren en teekenen , dat hy dan van nu afaan al gedaan hadde, en

dat hy , te weten Condé aanftonts op 't rïgoureufte foude voltrekken,

't gene hy tot noch toe fo fachtmoedig hadde begonnen , aan welkers

goetfucceshy geenfins twij frelde, als hebbende nu door het infteeken

van den voorn. Dijk en Contrefcarp in fijn vermogen de Grachten
droog te maken , en met rijs-bofTchen toe te vullen , dat daar toe in

oycrvloet by der hand was , zijnde daar en boven noch befig met het

opfinij-

Mengers
krijgt abfo-

lute macht
om te capi

tnleeren,

en wort van
Condé trots
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op fmijten van z. Batteryen, om Breflen te fchieten , en in gevalle de

Commandeur noch foude willen opiniatreeren , dat hy tot ftrafvan

haare halsftarrigheyt nitt eene ziel van het geheele Garnifoen van de

dood foude verfchoonen •, Waar op de Commandeur defe Articulen las

en teekende

:

Articulen van fijne 'Doorluchtige Hoopheyt mijn Heer emulatie
i r» • r> \ > j i 11 tuffchen het
den rnnce van (Jonde geaccordeert > op welgevallen Garnuben

des Konings aan den Heer Van Santen Commandeur 2d!
cnV

'
v"

binnen We fel.

i. Dat alle Officieren en Soldaten van het Garnifoen van Wefel , [ó
te ¥aard als te Voet [uilen Krijgs-gevangene blijven , bebalven acht,

onder dewelke gereekent [uilen z.ijn de Heeren Boulon *» Mengers, de

Ujfle van de andere fes[al moaen opgemaakt en overgelevert veerden van

den Heer Commandeur, ook^zjfn hier buyten geflooton tien Schippers ,

den Commis en Auditeur.

2. Dat de gevangene Officieren 3 die haar rancoen [uilen willen

betaalen , na het eyndigen van [es weeken , [uilen in vryhcjt ge-

Jtelt werden , betaalende yder daarvoor twee maanden van haare

Gagie,

3. Dat de Vrouwen , Kinderen , 'Dienft boden , 'Paarden, V)t-
rufiinge , Huysraad , Karoffen , Kaleffen j Wagens en Karren van al

de Officieren , fullen gebracht werden in goede verfeekjringe , op een der

flaatfen van de Heeren Staaten , en dat overmorgen den 6. van defe

Maant , fullen mede onderwijlen vermogen te blijven in alle veyligheyt

binnen de Stad Wefel.

4. 'Dat de Stad van de[en daga[ geffelt [al werden in handen van

fijne A-fajefteyt , en dat[o aanflonts de Kloofer- of Rijn- Poortefal inge-

ruymt werden voor de Militie van fijne Majefieyt.

5. Dat alle Artillerye t ^Ammunitie , Vivres , Wapenen en Vaan-

delen fullen gelevert en gefielt werden in handen van de gene , die daar

toe van fijn Hoogheyt fal geflelt werden , om die op te[apen en te be-

waarm.

6. 'Dat al het Voet-volkjoan het Garnifoen haare Wapenen by haar

fullen nemen , en de Ruperye te baarde ftijgen op die uyr , als haar

fulx van fijne Doorluchtige Hoogheytgeordonneert[al werden , om daar

nafijni ordres daar over te ontfangen en te pareeren , en dat alle Officie •

F ££ ren
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ren over de Ammunitie en Vivres gefielt ter goeder trouwen [uilen 'aart»

gegeven en opgeteykeut werden.

ss4ldus nedaan en geaccordeert in 't open V^ldvoor We/el den 4.

'Jt.'ny 16'7 2.

Louis de Bourbon.
J. van Santen.

De Magi- Hoewel de Gedeputeerdens uyt de Magiftraat , na dat de Capitula-

tie
prüte" t ^e van

'

c Garnifoen aireede gefloten en geteekent was , flerk infteer-

eea axticu), den , dat doch uyt het Concept van haare Capitulatie , fo als fy van den

Intendant 'Barillon was in 't nette gefchreeven , mochte geroyeert

werden het laatfte Articul , protefteerende , dat buyten haare macht

was het'felve te accordeeren, en dat het tot groote prejudicie van

de Magiftraat foude verftrekken ? Tonder dat de Koning daar uyt eenig

voordeel konde genieten , alüb hetGarnifoen aireede belooft hadde,

den inhout van dat Articul naar te komen ; So wilde nochtans den

l^rince van Condé geene de minfte veranderinge permitteeren , feg-

gende dat alles om redenen fo mofte blijven,als 't nu gefchreeven ftont,

en dat de veranderinge van dien al te veel tij ds foude confumeeren;

er. word ge- Waar door de Gedeputeerdens genoegfaam wierden geconftringeert,

seef/dcf
om ^e 'e Articulen » hoewel onder proteft , te teekenen , hebbende tot

capimia^c haar juftiricatie en onfchuldin defenvande vijfHooge Officieren des

Garnifoens gelicht een Atteftatie , die tot eeuwiger Memorie in haare

Sccretarye word gereferveert.

te teekenen.

Artieulen > die fijne 'Doorluchtige Hoogheyt den Heer
Princc van Condé 9 op approbatie des Konings gefloo-

ten heeft met de Gedeputeerdens der Stad Wefel.

r. Sal de Stadt Wefel ?77ci allede Bur<rers en Inwoonders , die daar

binnen ofin defjfelfs diftritl wonen , ofdie namaals daar in mochten kp-
men te wonen, van wat Conditie^ Religie of'Functie die ook^fouden mogen

<

xdjn , geconjerveert engemaintineert blijven in haar oude Rechten , Ge*

bruyken en ^Privilegiën , wegens haar Ecclefiaflijke faken in haare Re-
ligie , Kerken en Schooien , en generalijk^in alle haare goederen ,fo wel

van roerende , onroerende en renten , als andere , die haarfouden mogen
eygcnzJjn, gelijkjookj'n de Tolitie , Statuyten , Cojluymen , en admi-

/

nijlratie van Jufïitie derfelver Stad 9 even als het te vooren is g&pratti'

feertgeweeft.

2. Sal
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1

1. SaVtopfichten onderhout der Stads-poorten , Muyren , Wallen
en Fortificatien fijn en blijven

, gelijk, voorheen , fo lang de Stad isge-
weeft in de Macht der Staaten,

3. Sullen de Stad , Burgers en Imvoonders wegens de Impojttienge*

tracleert werden , gelijk. z~y fijn gettafteert voorheen , waar over ook,

gene nieuwigheden[uilen werden gemaakt,

4. Sal V geoorloft fijn aan alle 'Burgers en Imvoonders , om haar
met hunne goederen binnen eenjaar van daar vry fonder eenige bekom-
meringe metter woon te begeven , werwaarts 't haarfal believen. ,

5. Sal het Garnifoen onderhouden en gelogeert werden in manieren
als voorheen z.ijnde onder de Macht der Staaten.

6. Sullen aan de Schippers gerefitueert werden alle-haar ontn&mcnc

Scheepen en Goederen , die noch in wefen zijn.

7. Mitsf00 behovende voornoemde Gedeputeerden; , inden naam
van de 'Burgermeefteren 3 om op defen huydigen dagh de Stad over te Te-

ven in handen vanfijne Majefieyt , onder 't bclejt vanfijn Hooghejt , en

daarna fullendevoorfz.. Magijlraten , Burgers en Inwoonders haar

met Eede verplichten, om direfö noch indirect yets te doen tegen den diepft

vanfjne Alajefteyt j maar in tegendeel , om hem getrouwelijk te diene,;,

als zijnde onder fijne protectie.

lAldutgedaan inWeldvoorWefelden 4. Juny 16 72.

Na defe onderteykeninge begaffich den Commandeur Van Sar.ten D
:d

Poo 'tcn

op den 5 . Juny met het aanbreeken van den dag in een Herberg, daar openr,
b

het Hof vaji Holland uythangt , alwaar hy by fich ontbood Tieter

van Omshoorn Capiteyn van de Hoof-wacht , dien hy beval de Sleutels

van de Rijn-poort by hem te brengen , gelijk die dede , vraagende hoe

't nu met de Stad gaan foude , kreeg tot antwoord , als dat de kloot nu

al lag , en het werk daar mede al gedaan was. Defe Sleutels wierden

fonder communicatie van den Krijgs-Raad aanftonts gebracht na de

\Rij4-Toort , die daar mede fo vroeg geopent wierde, dat deVyand De vyand

daar van met der Sonnen opgang om half 4. al meefter was , en daar

door met groote meenigte fo haaftig na binnen trok , dat hy de Markt

( daar van ftonden aan onder den blooten hemel de Miffe gecelebreert

wierde ) en eenige voornaamfte Poften al befet hadde , eer de Officie-

ren, die aan de andere kant van de Stad op deWalien haare Poften

noch bewaarden , wiften , dat de Capitulatie gemaakt , veel min de

Poort voor den»Vyand geopent was, daar van fyniet eerder tij din-

ge kregen , of ontfingen te gelijk mede ordre om haar met haare

Fff 2 Com-
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Het Girni. Compagnie» en Volk in volle monture na de Markt te begeven , daar

gcdisar- fy voor 7. uyren alle compleet waren, en van de Franfche Militie om-
meexr, pingelt wierden , die haar eerft de Vaandels dede afgeven, en haar

boven en onder-geweer neder-leggen , en de Ruyters haare Paar-

den quiteeren , drijvende haar met alle Officiers confufelijk als een
en in de kerk troep weerlofe Schaapen tuffchen een dubbelde rije Franfche Officie-

ren door,die voor de Kerk-deur op Spaanfche Stoelen in ordre faten ge-

rangeert , de Kerk in , doch in een geheel andere qualiteyt en devotie,

als fy gemeent hadden op defen dag , zijnde de eerfte Pingfterdag , al-

daar te verfchijnen. Hier moften alle Officieren ( behalven Boulon,

en Menvers , die volgens de expreffe woorden van het eerfte Articul

ran de Capitulatie , en 6. andere Officieren , als de Colonels Hun-
debeek^, Nieuland en Haften de Majoor Copes met fijn Soon de

Capiteyn en Hinyoffa , die volgens goetvinden en keur van den Com-
mandeur koft en fchadeloos met al het haarige vry raakten , en vertrok-

ken) haare namen aangeven aan Franfche Officieren, die daar toe

gecommitteert waren , en de Soldaten by paaren de monfteringe paf-

feeren, welker getal opgeteykent , en met die van de Schans 1350.
fterk bevonden wierden , die al te famen fes weeken gevangen wier-

den gehouden , eer ymand voor fijn Rancoen mochte vry raaken,

gevende de Capitejns 100. Rijx-daalders , de Lieutenams 50. en de

P aandrichs 40. waar op defelve met behoorlijke Pafport in verfchey-
£>e officiers ^e vaartuygen met Vrouwen , Kinderen , Bagagie en vordere ap-

Garcum, pendentien op den 27. ftilyo^ Gorcum vertrokken > alwaar fy door

ordre van Sijn Hooghejt alle wierden gearrefteert , haareuamen aan-
van da.ir fy geteykent en tuifchcn 24. Mufquettiers gevoert na een Schip , dat

Lacht'nf
C

haar bracht na 't Leger by 'Bodegrave , daar fy in verfeekeringe geftelt,
Sodegrave, en j^j- pr0ces gemaakt wierde wegens het overgaan van de Stad We-
daar dry of- fel , ontfangende den Commandeur Joban van Santen en den Majoor

d^n^efen-
1
" Wi^em ^°pei ( nevens Hinyoffa , daarvan hier vooren ) haare refpe-

tenticert. ctive fententien. Doch uyt confideratie van de goede Conduite en Of-

doch een
c*es ' daar mede den xMajoor Copes fich ten dienfte van den Staat over

«cder gegra- de 40. jaaren haddegeë vermeert, en om het ongeval vanden tijd,
ji-ficeert. ^ ^Qm bUyten net algemeen vermoeden trof, wierd hem na de Pro-

nuntiatie der Sententie , door den Prefident Zedeniski gereftitueert

fijnen Degen , en van Sijn Hoogheyt geordonneert , om tegens den
teneur van fijne Sententie, daarin hyvoor 6. jaaren gebannen was,

. fich te transporteeren na den Haag , en aldaar nadere ordres van hem
afte wachten ,. gelijk hy daar na ordre ontfing , om het Leger van den

Veld-
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Veld-Marfchalk Vorft M-aurits van Naffaurv na Vricfuttul te vol-

gen , daar. hy medé"aïs~Xieutenant Colonnel wierde getracceert , en

naderhand van de Heeren Veld-Marfchalken aan Stfa Hoogheyt gerc-

commandeert , om de Expeditie ter Zee by te wonen.

Van dit ontijdig en onverwacht overgaan van Wefel kreeg men in Het overgaan

Holland nauwelijx in 10. a 12. dagen de volle feekerheyt , door JJJJw?
dien de Stad door de Franfche dicht beilooten, deKleeffche Poft op- Holland

gehouden , en alle brieven, die aan den Staat daar over waaren gefchree- «nc!
6

ven, fodanig gefecreteert wierden , dat feeker Heeruyt Gelderland

op den 10. fmy , nadat Wefel ai voor 6. dagen hadde gecapitu-

leert, ter Vergad?ringe van haare Ho. Mog. compareerende , en ge-

vraagt werdende van feker Hollands Heer , of hy noch yets te wedden

hadde over Wefel , prefenteerde 100. ducatons, daarop twee Hee-

ren uyt Zeeland aan dien Gelderfchen Heer feyden , dat fy hem de helft,

wilden ftaan , en fouden defe Heeren haare 100. ducatons vcrlooren

hebben, tenzy een ander Hollands Heer den Geldersman gewaar-

fchout hadde , feggende : V/ed niet , gy ben 't quijt , want Wefel is

fekerlijk over. In Amfterdam fag men wel 12. a 13. dagen, na

't overgaan van die Stad , noch op eenen dag diftincle reyfen om groo-

te fommen gelds , dan op 't verlies , dan op 't behoat van die Stad wed-

den, en 20. a 25. tegens 1. fetten. De feekere tijdinge moveerde

in de Nederlanden fuiken algemeynen verfhgentheyt , als daar vreug-

de ontftond , toen het ia 't jaar 1629. fo onverwacht wierde geincor-

poreert , en dede veele cordate en getrouwe Patriotten defpereeren aan

een goet eynde van den Oorlog,en veele twijftelen aan het getrouw Be-

ftier der genen , die de directie van alles in handen hadden.

Van defe Stad, die naaft Orjou en BuriJ^ de eerde was, die de De Franfche

Franfche veroverden , en op een na de laatfte was , die fy naderhand tot eén ge-

cjuiteerden , maakten fy aanftonts den Stoel en Generaal Magazijn des
n
-
raal Masa~

Oorlogs , brachten daar voor een Scheeps-brugge op den Rijn , en al-

len Voorraad fo van Ammunitie als Vivres &c. uyt Nttys en Kejfers-

weert daarbinnen, ftellende daar den fcontedSflrades tot Gouver-

neur over alle Plaatfen aan den Rijn , en rukten met haar Leger onder

Jen Print van (fondi voor de Stad Rees , terwijlen den Marfchalk

UTurenne de Reefebe- Schans aan de over-zijde vanden 'Rijn lig-

gende, berende.

De Stad Rees is om haare goede fituatie aan den Rijn , en deftige .
De stad

fortificatie altijd gerenommeert geweefr" voor een van de voornaajnfle
*

rortreflen van Europa ', Want als de Spaanfehe onder den Marquis

F ff 5 Spmo- .
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Spinola t geduyrende de Twaalfjaarige Treves fich hadden bemach-

tigt van de Steeden Orfcu >Rynberk_zn Wefel , en 'Trim Maurits

H. L, M. tot iecuriteyt van den Vereenigden Staat in befettinge ge-

nomen hadde Emmerik^ en Rees , fo hebben de Staaten Cjeneraal

iiofconfidc- de Stad Rees, als haar uyterfte Frontier-plaats , Teer flerk doen For-

ïm!is
V

gc°for- tifïceeren met dry Schanfen aan de Land-zijde onder het Canon van
ütkeeu was, je $^} genaamt Groen , Berswijl^ en slfpelffen berg, 4. groete Hoorn-

werken , 7. Bohverkj'h niet haarë Halve- Maanen , en een redoutable

Schans recht aan de overzijde des Rijns , met een Itercke (fitadel ,

om aldaar , als infede Belh , in tijd van Oorlog te konnen onderhou-

den een groot Leger , en in en onder die Fortrellen te konnen retiree-

ren tegens alle attaques van den Vyand ,, en tegens het Rijn-watcr , dat

het Land daarom heen foudc overftroomen , indien den dijk omtrent

Wefel by hoog water wierde dcorgefteeken. Defe Fortreffe wierde

varTveelc Ingenieurs , om fijne nette en geproportioneerde Werken,

(o niet geprefereert , ten minften geëgaleei t met Wefel en Rijnberk.»

Maar op de aankomftc der Franfche was fy feer gedeftitueert van

haare Fortificatie , slmmunitie en Garnifoen , en daar door gebracht

geheel buyten poftuyr van langduyrige defenfie.

en hoe de Aan de Fortificatie was in 22. jaaren , zedert het overlijden van

wïen
"ticn Sijn Hoo$nt 'Prins Willem de 1 1. H. L. Af, geene de minfte pre-

vallen ten pavatie gefchiet , waar door fy in haar felfs fo was vervallen , dat niet

aalkomft der
a^een ^e Grachten op de meeliep!aatfen, maar ook felfs de Land»

Franfchcn, weer , (waar uyt de Grachten voormaals wierden bewaatert) fo feer wa-

ren aangeland , dat men daar door droogs-voets , fonder van de Wal
geflanqueert te wedden , tot op 't Contrefcarp en de Stads Grachten,

ja tot in Vlyms Halve -Maantjen , by forme van Loop-graven , na-

deren konde. En als den Heer Ditmar van Wijnbergen Lieutenant

Colonncl en Gouverneur defer Stad , die in defe belegeringe fijn goet

beleyt en fonderlinge dapperheyt heeft doen blijken, aan den Raad van

Staate hadde gedemonftreert , hoe men door feekere foorte van Wa»
ter-Moolens de Grachten foude konnen vullen met water uyt den

Rijn , wierdfulx wel gerelblveert, maar te laat aanbevoolen aan den

Heer Threfauricr Burg.

fodanRave- De Ravelijnen van de Val-Dcl-zn Rijn-pborten waren onbruyk-
lyr'cn' baar , de refpeclive Halve-Maanen en Hoorn-werken fonder Borft-

weeringen , en by na heel geplaneert door de Lufi-Hooven en Plan-

tarten.

Waüen, De Wallen van de Stad, om dat die waren ontbloot van haare *

Storm-
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Storm-palen , hadde men daar mede beginnen te beleggen , doch niet

halfvoltrokken , en die aireede lagen, waren noch iriet befturven,

noch met behoorlijk gewicht van aarde aangevult , waar door de Ban-.

tjHetten op veele plaatfen onbruykbaar waaren door de veelvuldige aar-

de , die daar op lag.

De r
Batterjen waren alle te hoog, moften gefonken , en de Btrji- caSatceryen

weeringen verfwaart werden, waar toe den Commis Cornelis van

Lobbrecht wel wierde geauthorifeert , doch te laat , ter oorfaake fich

de Franfche , weynig dagen daar naa , daar voor vertoonden.
] nn d

Om dat de Stads-Mnjr aan de Rijn-kant feer bouvallig, meeft srads muyr.

onder Galderje , en weynig of niet geflanqueert was , hadde de Gou-

verneur , doch fonder koften van den Staat , metter haaft , en fo veel

de mfffle lijden konde , doen opwerpen een Tenailie , &c,
zx.Magaz.ijn mancjueerden Stormkranfien>Sprinlitonven> groo- slechte «m-

waten en meer andere Vuir-voerken en nodiee behoeften , als ||'
C

J

U1C
V
an

11 ;ti t~' t Magazijn

Kordewagens , daar van den Lt. Colonel Wijnbergen door de 1 mi-

merluydenenRader-maakersonderde Militie in de Kerk in dry et-

maal 100. ftuks dede vervaardigen , die hy op ordre van hoger hand

na Rijnberk^ moft fenden. Op de Wallen van de Stad waren in

iet geheel 16. a 17. Sttik^en » en inde Schans maar elf.

Aangaande het Cjamifoen , fo waren weynig tijds voor de belege-

iringe by Patent daar uitgetrokken , na het Leger, dat aan den Yfiul de stad,

gecampeert was , 7. van de befte en oude Compagnien, en in plaats

van die, maar 2. nieuwe van de laatfte werwinge weder daar in ge-

komen , waar door het heele Garnifoen van de Stad alleen beftond in

Compagnien Infamery (zijnde de achfte van Capiteyn Scbotte noyt

inftaat geweeft , om dienft te komen doen) en in i.Compagnien Ca-

vallery van de nieuwe wervinge , en daarom noch feer incompleet.

Van defe weynige Ruyters waren omtrent de 30. in twee diftincle

reyfen , tot convoy van een goet aantal Engelfche overjoopers na des

?rincen Leger , geraakt buyten de Stad, den welken door de Franfche

ien weg wierde gecoupeert tot haar wederkeeren.

En om dat in de Schans aan de overzijde des "Rijns , waar aan het
^
en in de

>ehout van de Stad dependeerde , maar een Compagnie lag , fo wier-
"

Ienvanyder Compagnie Infantery uytdeStad, tot befettinge van

Ie Schans gecommandeert 15. mannen , tfamen 105. waar door

iet Garnifoen van de Stad fo verfwakt wierde, datter in 't geheel geen

f.00. effcclive koppen , en maar $.Con(lapels overbleeven , dewelke j iVcrfcro-
r

>ehaorlijk verdeelt zijnde, op 12. capitale Toften, en in alle de- ü™ onbefet

Ven-
CCYea
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Venlters , en openingen van de huyfen , uytkomende op den Rij» >

konde aan een groot B4lwer\, engeheele Gordijn, geen 25. man^

tien gelaten werden, blijvende dan noch onbefet de Schenkj-TSakr

kers- en Mole-Toorens , en een Tenaille , tot beter flanqueeringe,

aan de Rijn-kant opgeworpen. Aan de Land-zijde bleeven ook fon-

der befettinge een Ravelijn
, 5. H'alve-manen , z. gcdemolieerde

Hoorn-werken , het geheele Contrcfcr.rp , als mede de 3. voor-

mtmde Schanfen : Daar nochtans de Krijgs-kundige oordeelen , dat

tot nodige befettinge van alle Poften , en defenfie van défe Stad gere-

quireert wierden ten miniten 4. duyfent , en van de Schans z.du)-

jent mannen. Alle defe defecten waren door den LieHtenant ColorA

De Gouver- m[ wijnbergen aan de Hooqe follenen , als ook aan de Heeren Ge- •

neur ver- J d> o \s o r • r
Zoekt aai- dtputeerdens te VeUe , en Sijn Hoogheyt tot meermaalen feneule- _

ftentic,
jjjj, geremonilreert , en fupplement daar op inftantelijk ver/<^tjr

en noch in 't laatft van Mey haare Ed. Aleg. Cjedepmeerdcns , de

Heeren Stril^ en z^ylva, met een Jacht *'« /oco- prefent, aange-

wefen onder hooge proteftatie van onfchuld , in cas van quaat fucces

;

doch Tonder ^och alles fonder erïecl , kiaagende Sijn Hoogheyt met reden , wei
cftert. r . , . r .

° J & J
gens lijne non authorijatie.

De conftitu- Alfo de Stad aan de Rijn-kant alleen met een fwakke Mnyr , fondei

Schans" en eenige flanqueeringe voorfien was , hadde Trms Maurits van Orangt
citadcile. defelve bedekt met een Royale Fortreilè ofScrrans van 5 . Bolwerken

aan de Weft-zijde van den Rijn , binnen dewelke was een Citadelle

ofKerk-Halve-maan , zijnde een notable affnijdinge , daar in de Kerk

in 't midden leyt , met fo hooge Wallen , dat men daar van de Stad

over de Wallen van de Schans konde befchieten. Binnen defe Schans

en Citadelle commandeerde eenen Httgo van der Hoef , met A&e
van haare Ho. *JHorr. doch als fubaltern onder den Gouverneur van de

Stad, die hem bel aft haddein de Schans niet te opiniatreeren , wan-

neer hy metforce wierde aangetaft , maar fichmet fijn Volk, dat te

weynig was , om de Schans behoorlijk te befetten , te retireeren in de

Citadelle , na dat hy alvoorens het Gefchut foude vernagelt , en fo veel

mogelijk, gedemonteert hebben.

Kort voor de Belegeringe, onaangefien het fwakke Garnifoen.wier-

den echter dagelijx verfcheyde Partyen , fote voet als te paard, bin-

nen gebracht , met fchoone buyt , infonderheyt door den Capiteyn h-
genhove , aan wien de pallen en land-itreeken daar omtrent feer wel

bekent waren,

üe Gouv«- Den Gouverneur krijgende fcekere kondfehap , datter omtrent
lir;r naakt V /ö * -p» •
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800. Artilrery-paarden uyt Boekjjott (waarbinnen tot den marfch een dcfley*

vaardig ftond een groote quantiteyt van Ammunitie , z6. Stukhu ??
So
?\

Blf"

_ , ,

° n m e • ril Ti i' fchopfcbe
Cefchuts , 8. Mortier

s

, en verlcheyde groote Vonten y die van 14. rawdcubc-

paarden yder getrokken wierden ) onder feer flechte wacht , wcyden kent
'

gingen niym vijfquartier uyrs van de Stad, notificeerde fulxterftont

fer mijfive aan Sijn Hooghejt , fich fterkmaakende , indien het wierd

goetgevonden , defelve in eygener perfoon te willen wegnemen en op-

brengen door de Ruyteryevan Rees en Emmerikj> Doch uyt confi-
j

1

^
h.cmbe..

deratie , dat den 'Bijfchop van Mttnfter noch niet tot feytelijkheyt en in 't werk te

openbaare rupture was uytgebarften , wierd fulx onderlaten, om te
ftelIea-

mijden alle reden van eerfte oftènfie. Maar als fich de diverfie meer en

meer verwijderde , communiceerden hy fulx aan de twee voornoemde

Jieeren Cjedcputeerdens , de welke fulx feer aggreè'erde , maar von-

den goet, aanftonts daar over te fchiïjven aan de Huren Gevolmach-

tigde te Velde , welker antwoord zijnde declinatoir , verdween defe

goede occafie.

Den 1. fttny hoorden de Heeren Gedeputeerden met den Lieute- Tijdiuge via

nam Colomel Wijnbergen op 't Jacht aan tafel fittende , de eerfte \lie- y,^""
gende tijdinge, dat Orfou , Rijnberl^, ISmik en Wefel door de &c.komt.*

Franfche te gelijk berent en belegert waren , waar op den Gouverneur
tot Kees

'

in der haaft fijn affcheyt nemende , bevel gafaan den Onder-Majoor, G^
aar

°gj£
om alle Eerfte Officiers van de Compagnien precijs de klokke 6. uy- alle nodige

•ren te citeeren tot fijnent , om Krijgs-raad te houden, en begaf fich 2'de'schan*
daar op aanftonts met een chaloep na de Schans, om aldaar op alles

nodige ordres te ftellen , en de defecten-, fo veel doenlijk , te fupplee-

ren, gelijk hy op fijn eygen credit en koften, de Schans vooreeni-

gen tijd proviandeerde met bier , meel, kaas , &c. ( want den Staat

ook in defen tot noch toe in gebreeken gebleeven was ) met expreffe

ordre , dat alle bakkers in de Schans dag en nacht moften bakken , en

datter eenige ledige vaaten met water wierden ge vult , en geiamentlijk

gebracht in de Kerk^-Halve-maan , alwaar geen put was , hebbende

aan defe Kerk- Halve-maan mede op fijn eygen koften kort voorheen

de Borft-weeringen verfwaart , met Storm-palen beleyt , met Schans -

korven en Schiet-mantjes omfet , en vorders fodanig voorficn, datfe by

haar Ed. Mog. Gecommitteerde Strike en Aylva , en den Ingenieur

Wolf[en fufficant geoordeelt wierd tot een vigoureufe Defenfie, en be-

quame retraite , aan welkers behout mede het behout der Stad gele-

gen was. <-

Den Gouverneur ter beftemder tijd t'huys komende vond de OfH- ea w <**-

Ggg . eieren
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eieren alle by een , dewelke eenpaarig van advijs waren , darmen met Co

weynig volk onmogelijk een efibrt van den Vyand konde tegenftaan,

en gedêlibereeit zijnde , hoe men beft met dat kleyne Garmfoen alle

nodige Poften by provide foude befetten , ter tijd toe fy met een nota-

bel fecours waren verfterkt , dat haar van tijd tot tijd was belooft, wierd

daar op een verdeelingc beraamt. Den felven avond wierd den aanne-

mers van de befteede Werken belaft , haar by daag en nacht daar mede

(

te moeten verhaaften , infonderheyt met het leggen van de Storm-paa*

len , het doen fakken van de Batterjea , en het opmaken van de re-

. fpective Kavelijns , als wel het nodigfte. Ook wierde by Ordré ge-

eyft, om 's anderendaags in te brengen een lijfte van Metfelaars ,

'Timmerluyden , en Smeeden , om fich daar van in tijd van nood , en

by onwil der Burgers , die meeft Rooms -gefint waren , te konnen be-

dien en.

Den 2. en 5. funy wierd aan de werken luftig gearbeyt; ook

fag men geduyrig uyt , na het beloofde fecours , doch te vergeefs

;

Verfcheyde Partyen quamen uyt het Franfche Leger over , en onder

die veele Engelfche van het Regiment van den Hertog van Monmouth.

fiidinwevan ^cn 4* dito bracht den Gericht-fchrijver Springman van Santen

*r overcaan de eerfte tijdinge op 't Jacht , van het overgaan van 'Budertk^ en We-.

&c.Uomc fel» waarop de Wachten wierden verfwaart, de Patrouilles uyt ge-
xuRees. commandeert op kondfehap , en den Gouverneur nam fijne nachtruft . I

op de Wal in een klcyn Tentjen.

Den 5. met het openen van de Poort quamen inrijden twee Bran-

denburgfche Ruyters , die door het Franfche Leger waren gepaffeert,

connVmeerende het overgaan van Wefel en Budertl^. So wierde me-,

de van de overzijde des Ttijns aangebracht' de Paftoor van Vienen %

mede brengende een gelijke maare , doch met een feer blijd gelaat,,

waarop deBurgermeeftcrmet communicatie van den Gouverneur een

ExprciTen uvtfond , om de feekerheyt van die tijdinge te vernemen,

welke ExprefFein en uyt Wefel door het Franfche Leger gekomen

zijnde de voor-ge tijdinge confirmeerde, het welk aan de boven-

gemelde Heercn Gedeputeerden gerapporteert zijnde , prepareer-

tcerde lm" den defelve fich tot hun vertrek, 't welk de Burgermeefter verne-

ten vertrek-
JTicnde feyde aan haar met groote ontfteltenifTe , dat hy noch raad

' noch middel fag , om de Burgerye te ftillen , in cis het lang beloofde

fecours niet haaft foude aankomen, waar op de Heerén Gedeputeer-

dens antwoorden^, dat het foude ftrekken tot fonderl.'ng.voordeel van

de Stad , indien fy voort ten fpoedigften vertrokken na het Leger , om
aldaar
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aldaar by de Gevolmachtigde te Velde en Sijn Hooghejt het beloofde

fecours te verhaaiïen ; Waar op het Jacht raakten onder zeyl , en ivierd

aan den Burgermeefter door den Gouverneur of Lieutenant Colonne!

Wijnbergen hoochelijk gerecominandeert , dathy wilde forg dragen

voor een goede quantiteyt meel, en den Secretaris beladen , dat hy van

die uyr af, foude vervaardigen een goet aantal billetten , op dat de ver-

wachte Volkeren , Tonder corifufie en uytilel , voorts mochten onder

komen. Hier op ging men in de Kerk , alwaar , alfo 't Pinxterdag was, De eerde

niet alleen wierde genreedikt , maar ook gecommuniceert , wanneer Y-
Vlr

l
d *er

~

,
Di o ' nomen op

'men tuflehen 10. en n. uyren uyt de Schans met fcherp over de Pingfterdag.

Stad hoorde fchieten , tot een zeyn , dat men Vyand vernam j En met
eenen fag men den brant in 2. groote boii-hooven , toebchoorende

Pachters van fijn Keur-Vormelijke Doorluchtigheyt van 'Brandenburg*

die den Commandant van de Schans hadde doen aanfteeken op de aan-

komft van 15. a 20. Franfche Ruyters , opdat noch die, noch an-

dere haar daar in mochten bergen. Den Gouverneur ging daar op uyt

-de Kerk, en geftelt hebbende' de gcrequireerde ordres, qtum \vcer nCursv

binnen , om nerfens andere Ledemaaten het Nacht-maal teontfangen, lantl
f,

en
.

als wanneer hy op de Benedictie , by het altrecden van de Tafel de righeyt,

heele Gemeente met byfondere beweeginge aanmoedige , feggende

met lauter ftem : 'Broeders laat ons malkancleren byjlaan en getrea zijn*

tegens den algemejnen aankomenden Vyand , op het gene wjf hier ont-

- ftingen.
's Middags quam den Majoor uyt de Schans in de Stad, (gelijk

hy alle Sondagen gewoon was de Ordre af te halen ) mede brengende

.een beflooten miflive van den Commandant , behelfende de nadere

kondfehappen , de reden van 't afbranden van de voorfz. huyfen , en

voorts , dat hy met de Officiers en fijn kleyn troepjen fecr wel gemoet

waren." Dien naarmiddag lilt den Gouverneur buyten de Stad afbree- en goede

ken twee herbergen , de Waaien Hutten genaamt , en verfocht mede
de Magiftraat 't felve te doen met haare Kraan , om dat die beletten

liet geficht langs de Stads-muyr op den J?')»« De Bakkers-Toom liet

hy folderen , en bequaam maaken om eenige Mufquettiers te logeeren.

Hy deede ook , om te beter flanqneeringe te hebben , op de Kaay of-

te Werfvan aarde opwerpen een kleyn werk in forme van een Tenaitle.

En dit alles op hoope van het beloofde fecours.

Dien avond wierde in 't rond aangefeyt, dat het heele Cjarnifoc-,

buyten 'actuele wacht zijnde,nacht en dag foude helpen vervaardigen de

onvolmaakte Werken , tegens extraordinaire belooninge , waar by den

Ggg 2 qou:

vocriorre.
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Gouverneur meeft altijd prefent was , om het volk te animeeren, doen-

de by yder ploeg komen vry bier.

Den 5. 6. en 7. funy deedhy de trom roeren , om een Com-
pagnie op te rechten van de vluchtelingen, met aanbiedinge-van 6.

nuyver 's daags , en vrye paipoort , fo haaft de occafie foude over zijn,

doch quam weynig toeloops.

Een varend- Den 6. 's morgens wierd by den Gouverneur aangebracht feker

faal?

aan ge
" varend gefel , voorgevende , dat hy met fijn vaartuyg van Wefel cjuam,

doch vvierde naar examinatie gedimitteert , waar op hy Tocht voor by

de Stad en naar beneden te raaken, Tonder op het roepen offchieten van

de wacht te achten; Sodat feeker Schipper met 3. Toldaten hem in

dewelke in
c^r haaft volgden , om hem op te brengen, 't welk hy Tiende, begaf

denRim ver- fixh te water , om te land te ontkomen , maar verdronk na weynig

(ondcrVu'fpl- tljds fwemmens , Tonder dat fijn lichaam konde weergevonden werden,
de van ver- waar toe devoir wierde gedaan , om te fien , of ook brieven van be-

Een voorflag lang by hem waren. En ter oorfaake, dat om dek tijd de wegen te lande
v.inder.Goii. aj onveylsg waren , dede den Gouverneur haare Ho.tJfyCog. tot ^Arn-

hem in goet getal by een zijnde, door den voorTz. Schipper ten Tpoe- .1

digften behandigen eenen brief, die met loot befwaart was , om in cas I

van aanhaalinge te doen finken , notifïceerende het apparente pericul, \

in geval geen afliftentie qurm , en remonftreerende , dat het dan beft

Toudezijn, de twee GarniToenen ran Kees en Emmerik^ te combi-

necren , en een vandiebeyde plaatTen, To veel doenlijk, daarmede .

te defendeeren.

De stad en Den y, quam den Vyand met heele Battaillons en ÉTquadrons fterk-
J

den te gelijk af, en wierd met het fortificeeren van de Stad noch fterk geconti-
heieut. nueert. Maar 's avonds quamen de Legers van den Marfchalk de Tu-

renne aan geene zijde, en van den Prins van Conde , aan dees zijde

• des 'J{ijns , met de meefte Troepen van des Konings Leger , beren-

nende alfo de Stad en Schans rondom met 3. Koninklijke Legers, :

waar vaa de Avant- gardes Tonaquamen, dat door het Canon uyt de

Stad bereykt wierden.
|):c dapper Den 8. Jttny begon het Canon uyt de Stad heftig teTpeelen op.

den Vyand , en op de Troupen van den Prins van Condê\ die na

Emmerik^ marcheerden , wanneer men fbmtijds heele gelederen Tag

ftruykelen ,. en wierde geremarqueert , dat van het Delpoorts-
r
Bol-

werk •> uyt een halve Cartou , gericht by den Commiffaris Lobbrecht,

twee Standaarden , en To naderhand een Frans Edelman bekende , 1 7.

a 1$. Cavalliers , met eenen Tchoot geyelt wierden.

's Ochtens

i| r:
'

,r
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's Ochtens tuflchen 6. en 7. uyren, als de Gouverneur op het Uyt de $'ad

Nafs.iuwr-'Boliverk quarn , was hy Teer verwondert , dat noch nvt sTS^e-
de Schans noch uyt defiejfs Citadelle wierde gefchooten , waarom «v»t»cii

hy commandeerde , datmen een Gefchut met los kruyt op de Schans, ovetlc"! n

en een met fcherp daar over foude loffen, die beyde op gelijke wife be-

antwoord wierden, waardoor hy bleef in onfeekerheyt als veeren,

fond diefwegen Spinoler zijnde Vaandrich van den Capiteyn Geel-

vinck^ > met eenige Mufcjuettiers over ; Maar komende ter halvej-

ftrooms , wierd uyt de Schans met fchroot begroet , en een van fij-

ne byhebbende foldaten gecpet ft. Hier uyt vernam meneeril, dat de

Franfche van de Schans en Citadelle meefter waaren geworden, Ton-

der dat daar uyt , ofdaaropeen fchoot geTchiet was, zijnde Mgu-
fieurdt Fourneau,die uyt het Leger van Turenne gcdetachccrt was,

daar van meefter geworden door een accoord , Tonder de minfte Vyan-
delijke Actie.

In dcfe ongekgentheyt commandeerde den Licutenant Colonnel *wom de

Wijnbergen de 2. befte Canonniers , cm van deBatteryen van het het&iaga-

2^ajfauwfche Bolwerk, en de Rijn-poort deTelvfc Citadelle , en by- zi
i
n ™

|

,tie

Tonder de Kerk, waar in het Magazijn was, te beTchieten , en, was fochtin

't doenlijk, de brand in 't kruyt te brengen; Maar de FranTche, eer \[\^H
Ty Tich als Vyand , in de Schans openbaarden , hadden het Telve kruyt

al verplaatft , doch wierden noch veele van haar in de Citadelle dood

gefchooten en gequetft , onder dewelke mede een Toldaat in 't Maga-

zijn Tneevelde , die befich was , met hetjaatfte tonnetjen boskruyt af

te draagen. Hier op bleefhaar de Vyand van de over-zijde niet fchuldig, dasr cp de

hebbende, behalvenhet Canon, dathy daar altemaalónvernagelt, en ^v"^^
weyni? minder vond , als in de Stad, noch 7. haJve Cartouwen van

't fijne bygebracht , en onder Taveur van de volgende nacht , meer bat-

teryen opgeworpen , om in de Stads muyr aan de water-kant Breffcn te

fchieten, gelijk die dan nefrens de Ni eu-poort

s

, Rijns- en Najfaus-

'Bolwerken , uyt de oude Batteryen van de Schans, airede Teer be-

(chaadigt waaren.

Den Lieutenant Colonnel Wijnbergen , in 't heetfte van het canon- Paverbro
?

neeren van den Vyand , aangedreeven zijnde door al te grooten yver, Gouvec-

fo niet deTperatie , richte en ftak niet alleen aan het Canon op het Ket- ,ieuxs '

lènbergfche- en Rijnpoorts-Bolvcerken , maar fpronk meermaalen na

het losbranden op de Kruyn , en expoTeerde Tich aiTo aan die van buy-

1 tenen , {
wantter geen Schanskorven waren ) om door het Twaajen

van fijnen hoet over het hooft , endoor het openen van fijnen kolder

Ggg 3 en- \
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en hemd de Vyanden tot antwoord te tergen , 't welk duyrde tot om-

.

trent 4. uyren naar noen , als wanneer hy door den Ritmeefter Ham-
broei^ t den Capiteyn Ingenhoven , en den Commiffaris Cornelis van

Lohbrecht daar van wierd afgerukt , waar op hy uytriep : Broeders !

Afet dit weynig Voll^ is voor mj geen eer te behaalen , och ! mocht maar

een qclukkive koegel mijn leven nemen , op dat ik^hetfelve , indien/on-

der revenge , doch ten minjlen met reputatie machte verliefen.

.Montaüban OndertiuTchen kreeg Movfieur de ^JfyCouteanban als Lieutenant

s.ai^
C

Generaal ordre, om de Stad van de Land-zijde nader te benauwen en

aan te tallen , gelijk hy dan met fijne troupen , onder het vuyr van het

fan'ón en Alufquctten meermaalen tot op de Contrefcarpen avan-:

ceerde , dienende hem daar toe niet weynig de vervallen grachten van

de geabandonneerde Buytenwerken , de bergen van aarde noch niet te

recht: geplaneert , en voornamentlijk de verdroogde Landweer.

die opge- Met den Avond omtrent 6. uyren quam voor de 1)elpoort een
cyrtwoui Trompetter van den 'Prins van fondé t dewelke verblint zijnde, ge-

Tiompc.tei, leyt wierd aan het huys van den Gouverneur , van wien hy de Stad

opeyftc, fcggende: Om dat Emmeril^, dat 3 . uyren onder Hees

leyt , airede van lijn Guarnifoen verlaten , en van de Franfche befet , de

Schans , Qtadelle , JVefel, 'Buderik. >Rijnberk> en Orfoit , airede

over waren , waar door Rees alleen noch overig , en rondom befloo-

ten was van dry Koninklijke Legers ; fo verfocht opgemelden Prins

een peremptoir antwoord.

,. Den Gouverneur Wijnbemen deede hier op convoceeren de voor-
dewelke n .

J
r ^ r

, ,, , , ^
met penNe- naamlte Officiers , doch eer iy vergaart waren , hadde hy den Trom-

weeieu. - Petter a* afgewefen met een Negative , en bevolen , dat men den fel-

ven weder naar buyten foude brengen , begaf fich weder terftond te

paard na het %ijn-Poort[e Bolwerk,-

Ondertuften de Gcejlelijl^hejt het haaftig vertrek van den Trompet-

Burgeren op ter vernomen hebbende , en oordeelende, dat den Gouverneur niet ge-
gehoudca fint was , deflèlfs aanbrengen te voldoen , brachten by d'een en d'ander

fo veel te wegen , dat den Trompetter , die al tot in 't Ravelijn van de

Delpoort was uytgeleyt , noch in de Stad opgehouden , en niet uytgc-

dieden laten wierd, terwijlen het pemeene Volk den Gouverneur op de
Gouverneur x*i t i . i n , ^ ^ f

msdeaan- Markt quamen aan loopen , om het voorftel van den Trompetter te

ranfdcnj vernemen , wanneer hy weder op 't nieuws wierde omcin^elt , daar op

inaarhy ty den degen trok; Maar alfo fijn paard opgehouden wierd, konde
:. door hy na lijnen wille niets uytrechten , riep daarom de Compagnie Paar-

Bwfe?'
'yC

{*cn > die by de Hooft-wacht was , tot hulp , dewelke hem in der haalt

ont-
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ontfette , waar op hy met eenige Hecren ging in. het huys van ëenen

Koopman fellis Ravens , alwaar hy eenige Officiers tot hem ont-

bood , op welkers preallabei en eenparig advijs , omtrent 8. uyren met
den Trompetter wierden uytgeTonden 2. Officieren, den Majoor Tvreeor;-

fimis en den Capiteyn Ingenhoven , met defe rehrierje nochtans, cieis l, >'Se -

dat men (oude mogen uyttrekken met Artiller)e-> Wapenen en Ba-
cn

'-

gage-iVUegende Vaandels , fljiands Trommels , &c. dat men anderfins

liever wilde vechten tot den laatften man. De Magiftraat was Tecr

onvernoegt , dat denCjouverneur niet wilde toeftaan , dat haare Gede-
puteerdens mede na het Leger van Condé mochten gaan.

Defe Officieren voornoemt vonden den Prins van Condé met wey- die by

nig Volks (alfo het gros voor Rees lag) voor Emmerik^ > dewelke de J°„
dc ko "

Stad Rees eyfte Tonder eenige conditie , doch renvoyeerde deTelve

Gecommitteerdens aan den Koning , als aan wien privativé toe quam . -
f . j van wicn ïy

(fo hy het noemde) het doen van particuliere Genade. Waar op de aan den Ka-

voorn. Officiers met den Trompetter des anderen daags , zijnde den
" n§ vvier-

• t< i h r geren*

9. dito, 's ochtens.om 6'. uyren weer m deStacLcjuamen. En aHo ly voyeen,

van daar voorts naar den Koning Tonden reyfen , is aan de Magijlraat

tot vermydinge van nieuwe onkiften en oploop der burgcrye , tcc-
werwaers fv

.geftaan , dat fy eenige uyt haar mede derwaarts fouden deputeeren, mnei<ken'

onder belofte nochtans, van niets te Tullen handelen, als alleen van haare mft

l

tee

e

r

C

den

*

Privilegiën en Neutraliteyt ; Daarop begaven fich die twee Qecem- "y* de Mati-

mitteerde u\ t het (j in.ijoen , en vyf uyt de sJfyCagiftraat , onder coa-

voyvan den voorn. Trompetter, na Wefel, in meeninge, om by

den Koning aldaar acces te krygen; Maar ^JH r
. Louvois kreeg van

den Koning ordre , om met haar te tracteeren , als wanneer de Cje-

deputeerde uyt de tJ\Ca£ijh>i<rit capituleerden dek volgende Condi-

tien , dewelke uyt het FranTch in Nederlands gctranflateert zijnde , al-

iuysluyden :

yArtieulen en Condüien , die fijne Majefteyt heeft gelieven d
'

;.<^
e

.

te accorderen aan de Burger-Meeflers en Scheepenen bdfnyten.

der Stad REES.

1. Datterfal ï'ryheyt van "Religie z.ijn in de Stad, en dat de Catbohj-

jtn en Religiën', in ..ilda <r vry [uilen mogen oefenen haaren Cjods-dtenfit

n hebben har/: Schollen e;i Hofp talen voor haare jirmen , even als

wis (reweeïï onder de %t ^ecnaie van de Staaten Generaal.
* J * 2, Vat
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2. Dat de Inwoonden[uilen behouden alle haare 'Privilegiën , die

fy tot defen dag hebben genoten,

$, Dat het garnifoenfal gelogeert werden , gelijk, voor henen, en

dat de eJHagiftraat daar toefelfsfal geven de Billetten,

4. Omtrent de Fortificatienjal men alles obferveeren gelijk, een tijde
.

van de Staaten Generaal.

5 . Dat het fal vryjlaen , aan de abfente Inwoonden van defe Stad,

om daar weder binnen te komen , en aa-i die gene ,dewelkj elders willen

gaan woonen , met al haare tSMeubilen te mogen vertrekken > binnen den

tijd van 6. maanden.

6. Dat al debovengemelde arüculen pmÜueelijk fullen onderhou-

den werden , en datfijne Maj. nietfal lijden > dat defelve in eenigendee*

Ie werden gecontravenieert > ookonder watpretext hetfoude mogen z.ijn,

7. tJHits dat de voornoemde Burger-Adeefters , Scheepenen > 2farf-

den en Gefwoorer.evan de Stadbelooven fijne Majefteyt wel engetrotslijk.

te willen dienen , gelijk
f)'

tot noch toe hebbengedaan den Staaten Gene-

raal , waar opfy haaren Eedfullen doen.

zAldusgedaan in 't Veld onder WefeL Defen • 9 . fany, 1672»

By het concept van de(e Capitulatie verfochten defe Gedeputeer-

den daar noch yets by te voegen , aangaande haaren Lands-Heer den

Keur-forft van. Brandenburg, maarkreegen daar op tot antwoord:

Sijne Majefteytfal u verkenen al wat reedelijk, is>maarfpreekt niet van

den Marquis van Brandenburg.

De Geeom- Hier op verfochten de twee Gecommitteerde uyt het (jamfoen ook

^'"deMiïi! «enige Gonditien , maar wierden van Mr
. Louvois vry rude bejegent,

tie wierden {eggende '> wat temeriteyt haar fo verre gebracht hadde , dat fy hadden

gent, durven denken de Floriflante Armeen van fo een Koning te beletten

in fijn voornemen , en met een kleyn foutu Garnifoen
(
gelijk hy het

noemde, datniet genoeg was de Batteryen tebefetten, veel min alle

Forüficatien te defendeeren) op te houden en meer te befchieten , als

nyt eenige Steeden en Forten op den Rijn aireede verovert , gefchiet

was , waar door veele , en eenige perfoonen van marquegebleeven wa
ren ; Om welke oorfaken fy , en het geheele Garnifoen vervallen wa-

ren in de ongenade des Konings,

En als de Officiers hier op wel te recht antwoorden , dat fy niet en

vriften , in defen yets anders gedaan te hebben , als naar confUiyme van

den Oorlog , fo voer de Louv, is voort , fonder eenige reden over en

weer te wiifelen , met eygencr hand op te {tellen defe Coridttien :

Ani

\
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^Arttculen^ diefijne Majefteyt heeft toegeliaan aan den ^\^
*

Gouverneur en het Garnïfoen van de Stad REES. fiiiy '"'

1. Dat fy de Stad binnen 5. uyrcn [uilen in banden (lellen van fijne

cJWajeJleyt met afle de tArtillerye , ^Ammunitie van Oorlog en

Vivres , die in de voorfz*. Stadfuilen gevonden werden,

z. Dat het gebeele Garnïfoen , fo te faard als te voet s en den (font.

ntandeur voornoemtfeb alle de Conditie??fuilen onder \verpen3 die hetfijne

Aiajejleytfal gelieven , dewelke wel door byfondere gun/l heeft gewilt,

dat fy maar 'Prifonnters de Guerrefiuden z.ijn , en aangaande den (fom-

mandeur , dat hyfal vermogen uyt tegaen metfijne bagage en 4. 0/^F-

cie-ren, namentlijk^den <Jfytajoor Coutis, Capiteyn Ingenhove en twee

andere , dewelke de Commandeurfal mogen kiefen , om tegaan , waar

heen fy willen , met conditie , dntfy tegen-sjijne Majejleyt nietfullen die-

nen dit gebeelejaar.

5 . 'Dat de refl van de Officieren , Ityyters en Soldaten fuüen gevan-

gen blijven ,ƒ'onder dat fy gefpolieert , ef baar eenigquaat fal aange-

daan werden , en dat fy binnen een maandgerant coeneertfullen werden y

volgens verdrag , dat daar affal gemaakt werden.

tAldusgedaan in 't Veld onder IVefel, Defen 9. Jwiy. 1671,

n T G. Coutis.De Louvois. ttJ.Ingenhovï,

En of wel die beyde Officiers fïch te recht befwaart vonden , de-

felve Conditien , als ftrijdende met haare Inftmcüe , aan te nemen , fo

wierden fy echter, na eenige voorgaande dreygementen , fo verre ge-

perfuadeert , dat fy defelve aannamen en teykenden.

Dit gefchiet zijnde wierden de gefamentlijke Gedeputeerdens na De Gedc-

den Koning gebracht , die op het 'Buderikje Veer , tegen Wefel over Jomcn voor

campeerde -, en eenige fijner Troupen over 2. Gier-bruggen , na de dcn X°uuis

Wefelfche zijde, fag overichepen. De Gedeputeerde over den Rijn ge-

komen zijnde, wierden geadverteert , van haare reverentie op het

rechter knie te moeten doen , 't welk gefchiet , en den Burger-Meefter

Tucking het compliment gedaan hebbende antwoorde de Koning:

Indien gy my [uit getrouw zjjn ,fal ikjvoor uforgen.

Toen deden de 2. Officiers van gelijken haar reverentie en com-
pliment , waarop de Koning vraagde , offy ook gefchooten hadden,en

.
fy bekennende van Ja , (tyde de Koning : Gy hebt alree te veel gedaan,

Hhh dat
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dat gy van mijn Volk hebt omgebracht. DeCapiteyn Ingenhove re-

pliceerde : Sire j wy hebben noyt gedacht , dat vvy qualijk deden, als

vvy ons dcfendeerden , maar echter , indien wy daar in hebben begaan

eenige fautr, bidden wy om pardon. De Koning daar op fich omkee-

rcnde , en weggaande na fijn Tente , feyde : Wy [uilen (ten.

Kort daar na quam den Marquis Louvois tot haar , feggende ; Dat

iijae Majefleyr de voorfchrceve Conditien ratificeerde.

Terwijlcn dit alles paifeerde , deed den Gouverneur met alle vlijt

rcpareeren de Brejfen in de Borflxveeringen van de Rijn- en Nieaw-
poorts- Bolwerken, de aarde van de Banketten opruymen,en ver-

ibrgde de Corps de Garde* en 'Botteryen met Bandeliers > Hand-
granaten , Krnyt en Scherp. In defe actie wierd den Vaandrich Bofch

die een Conflapels plaats waarnam , om dat fich in 't werk wat te drif-

tig toonde, door het Canaille, onder de voet geworpen, door de

goot gefleept , en leelijk mishandelt.

De Gouver. Den lelven avond omtrent 10 uyren , wanneer de bovengemelde

merrie c*pi- Gedeputeerdens weder binnen Rees gekomen waren met den voorfz.

tiiiatie geen- Trompetter , en Rapport gedaan hadden , wilde den Gouverneur

.den, geenfins vedtaan tot die Capitulatie van het Garniloen , noch defelve

onderfchrijven , feggende liever tot den laatften man toe te willen

vechten; Gafook datelijk ordre , om het Canon weder te gebruyken,

en rukte fich uyt de handen van de gene , die hem fochten te houden,

liep als een defperaat menfeh na de Wallen , om door het 'Iosbranden

van het Canon , als door het eenigfte middel , de onderhandelinge te

vernietigen •, Maar wierd van daar , door meenigte van menfehen afge- 1

haalt, endoor eenige refcontres , fo van Militairen, als Burgeren fo !

gaande gemaakt , dat hy gefeyt wierde refolutie gevat te hebben , om
ma« wilde het MagaxJjn te laten ipringen ; Dit is feker , dat hy daar uyt weder

htcXin-
n na 6jnW5 isgeleyt geworden, alwaar wel alle Officieren omtrent;

gen. 2. uyren in de Nacht in forme van den Krijgs-raad vergaderden « maar.

noch den felven Krijgs-raad , noch den Gouverneur de Capitulatie wil-

den teykenen , gelijk fy noch op defe uyr ongeteykent is gebleeven.

Alteratie in OnderturTchen nam de alteratie in de Stad fecr toe op 't Appel vafl:

'* r * een Trompetter , die uyt den naam van den Koning quam de Stad fom-

meeren , om volgens Capitulatie over te geven , ofdat noch Kat, noch

Hondfoude verfchoont werden, en na dat deFranfche genadert wa-

ren tot dicht onder de Stad,en vaardig ftonden toe een generalen ftorm,

gelijk dan de Ponten , Gier-bruggen en andere Machines te water , daai

.toe klaarlagen omtrent de Haffenje-flttys , een halfuyr boyen de Stad,

Der

Eieuwt.
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Den Gouverneur was gerefolveert , om het uyterfte te wagen , en Defp«n t e

ingevalle hy by ftorm ware overvallen geworden , om dan noch fijn re- «IMmf»

traite met de naafteen gereetfte Militie te nemen op de ?>el poort, vSnS^°
u '

daar de voomaamfte Kruyt-Toren was , die hy door den CommifTaris

Lobbrecht met eenige vivres en andere nootfaakelijkheden hadde laten

voorfien , om aldaar de Capitulatie te maken met de lont in de hand.

Den 10. dito 's morgens om halfdry , trokken des Konings Trou- De Franfche

pen, onder het Commanap van *Dhc de Manteauban ,door de Val- ^°"
"J Jjjj

poort inde Stad, en befetten de Wallen, Markt en Kerkhof. Om-
trent 6. uyren cjuam het Staatfche Garnifoen in het Geweer , trok

met Vliegende Vaandelen en Slaande Trommelen na de groote Kerk- en disarmee-

hof, alwaar alle Officieren en Soldaten wierden gedifarmeert , enals [^Gatni-
3 "

Trifonmen de Guerre in de Groote Kerk ingeilooten. Den Comman- foen,

deur alleen met den Majoor Cotttis , Majoor Cabeljau te paard

,

Jlit-Mccfter Hambroek^ en Capiteyn Ingenbove trokken 's middags

daar uyt na het Leger van Sijn Hoogheyt»

Den 13. dito wierden alle de Gevangene uyt de Kerk naar het

Stadhuys gevoert , alwaar veele der felver door haare Officieren verla-

ten zijnde , in honger en kommer fouden gefturven zijn , 't en zy iy

door eenige goethertige burgers waren gefecondeert geworden , en

wierd de groote Kerk , na dat alle Stoelen , Banken en Wapenen door

de Rooms-gefinde waren verbrooken én verworpen , van den Cardi-

naai Bouillon, die door de Roomfche Geellelijke triumphantelijk

en by forme van een fblemnele proceffie ingehaalt was , weder ia-

gewijt.

Emmerik word by eenige fo out gereekent , dat het fijn begin De stad

genomen foude hebben 50. jaaren voorde Geboorte Chrifti, kort ^ ^
I

K
M

1

E*

na de tijd , als jimb'torix Koning der Eburonen , dat is Luykjnaren *c outheyr,

en Induciomarns Koning in 't Land van Trier , in abfentie van fu-
Üui C&far confpireerden tegens de Romeynen ( onder dewelke fy als

Vafallen waren gefubjecteert , ) en der felver Leger gelukkig flocgen,

doch Induciomarus dood blijvende , en Ambiorix het Roomfche
Leger door een achterlaag onverwacht overvallende , diflipeerde 't fel-

ve fodanig, dat hy , (gelijk ons Florus lib. 3. de Ge(i. Rom. ver-

haalt ) al den koftelijken Buyt der Romeynen veroverde , en met de-

felve over den TZija vluchte , alwaar hy in geruftheyt levende , de be-

gin fclen van defe Stad leyde , die toen naar fijnen naam Anobrih^ , hee-

densdaags in 't Hoog-duytfch Embrich en in 't Nederlanfch Emme-
r«\ genoemtwerd. De byfondere outheyt defer Stad blijkt mede niet

Hhh 2 alleen
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alleen uyt verfcheyde oude Monumenten en Burgen , die daar noch

inwefen zijn , maarookuythet Hooge-Cboor van de Mttnfter-Kerk>

't welke den Arts-Biflchop Willebrordus van Romen reyfende naar

IJpreekt in den jaare 697. ordonneerde te bouwen ter eeren van

Martinus Biffchop van Tours in Frankrijk , als hy op dtit Plaats , die

ter felver tijd airede de voornaamfte onder alle omleggende was , wier-

de ontmoet en beleefdelijk ontfangen van den Bijfchop Swibertus, die

verfelt was met een groot gevolg fovznCIerken als Wereldlijke , en

die , volgens het fchrijven van Marcülinus ^Presbyter , een groot ge-

deelte van Nederland en Vriefland airede uyt het Heydendom tot

het Chriftelijke Geloof hadde gebracht. Van Emmerik^ reyfden defe

beyde BuTchoppen naar Vytrecht , alwaar Willebrordus in'tfelvc

jaar {lichten tot een Metropolitane Kerk, den Dom mede ter eeren

cnOpkomft, vanden voorn. Bijfchop Martinus. Na dat Emmerik, als een open

Vlek^ onderde Jurisdictie van den Arts-Deelzoen en 't Capittel veele.

invafien en ongemakken der nabuyrige Volkeren hadde uytgeftaan , is

het te raadè geworden fich in den jaare 1255. te begeeven in de Macht

en Befcherminge van den l^ijfaufchen Otto de III. Graafvan Gel»

derland en Zutphen , die 't felve met een Muyr en Gracht omtrok en

met authoriteyt van Keyfer Frederil^de I. tot een Rqx-Stad maak-

te, dewelke naderhand door de volgende Graven eerft aan de Herto-

gen van Kleef verpant , en daar na aan defelve in eygendom getranf-

porteeert, en tot een Hanfe-Stad gemaakt wierde»

iauktinbe- Als den Ai'arqms Spinola in 't jaar 1614. geduyrende den twaelf-

£
C

s'tafte

Van
jaar%en Treves tutfchen Spanjen en de Staaten der Vereenigde Ne-

tiaiuifoeii, derlanden geflooten , Wefel en andere Steeden in 't Land van Kleef
dat neutraal en met.geen Militie befet was , innam , om uyt defelve de

Staaten te vinniger te beoorlogen, fo oordeelden defelve tot haarcy-

gene fecuriteyt hoog nodig te zijn , dat fy haar door haaren Stadhouder

en Capiteyn Generaal den Heere Aïaurits Trincevan Orange , by

provifie veifeekerden van Emmerik^ en Rees (die doch tot haar groot

nadeel van de Spaanfche met onrecht mede fouden geoccupeert zijn ge-

worden) gelijk fy ook delèlve op goede capitulatie , fonder de Rechten

defer Steeden in eenigen deele te infringeeren , met Militie befetten,

en ten behoeve van den Keur- Vorft van Brandenburg als Hertog van

Kleef en wettige Eygenaar bewaarden , omsingelende de Stad Em-
Pomeflcge- merik met een fwaare Wal, 7. Bolwerken ,als de Rijnpoorts-Gteen-

maakt. poorts - Orange- Najfauws-Leeupoorts- 'Blaasbalkj- en Landweers-

"Bolvperken, en 6. Ravelpen y daar dry Poorten aan de Land-zijde,

ais
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als de Water- Leeu- en St een-poort , tuifchcn in quamen , leggende

een Schans met 4. Bolwerken en 2. Hoorn-werken, 'genaamt het

Orangie Fort , aan de over-zijde des 'R^jns , om de Stad van die zijde

te befchermen , die daar alleen met een enkele Muyr langs den Rijn en

dry andere Poorten , als de Chriftoffels- Kraan- en Peer-Poorten was

beflooten. Dit Fort is door den fterken aangroeyenden ftroom van

een Gracht den Nieuwen "Rijn genaamt, die de Magiftraat inden

jaare 1644. aan de zuyd-zijde haJde laten delven, om de fterke drift

van den ouden Rijn tulTchen de Stad. en 't felve Fort wat te diver-

teeren , fodanig afgefpoelt , dat de Staaten namaals weynige apparen-

tie fagen , als met excefïïve koften 't felve te maintineeren , om welke

redenen fy refolveerden het overige van 't Fort in den jaare 1665. te

demolieeren, waar door de Stad fo wierd verfvvakt , dat fy befwaar-

lijkeen rigoureufe force haaMe konnen refifteeren, want een Vyand
defelve doorfwaar Canon van de over-zijde óqs Rijns in korten tijd

tot de grond toe hadde konnen planeeren, niet tegenftaande het faveur,

dat fy boven alle de andere Rijn-Steeden genoot door denaby gele-

gentheyt van Schenken-fchans , difteerende maar anderhalf uyr gaans

van malkanderen , van waar men defelve met een weftelijke wint , die

daar feer veel waayt , door Scheepen, fonder eenig Travers vanden

Vyand , tot genoegen kande fecondeeren.

Voor het aannaderen der Franfche Legers hadden haare Ho.t^fog. DeFortifica-

in plaats van 't voorfz. Fort een Reduyt , en voor de Stads-Muyr aan beetert,

den 'Rijn een kleyne 'Batterye laten vervaardigen , fy hadden mede de

Grachten laten verdiepen , de Borftweringen verfvvaaren , de Wal-

len heel net opmaaken en met Storm-palen, Schans-korven en io.Stuk-

ken Gefchuts omfetten.

Inliet Magazijn was abundantie van Kruyt en Loot , 9452. Ca- «1 ha Mi-

non Koegels, 171. bcquame en 34. onbecpame Hand-Cjranaten, vóo'fien^

27. Tikrkranfen en 5. Laften Rogge , doch van Graanen waren by

na alle Solders door de Koopluyden en Vluchtelingen meer als voor

een jaar beftort.

Het voornaamfte gebrek hadde defe Stad gemeen met alle de andere
Garnifóei?"

Rijn-Steeden , 't welk beftond in Volk , dat hier op 't aankomen der

Franfche fo fchaars was , dat het nauwelijx 700. mannen kondeuyt-

maken , die verdeelt waren in 14. Compagnien te voet , en 2. te

paard , die meeft noch doende waren met werven , en daarom nauwe-

lijks halfcompleet.

Van die kleyne Garnifoen wierden omtrent oo, mannen onder slechte con-

ti hh } M'.Bo-
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^mtievan't MT.Bovyn Lieutenant vanden Commandeur Reenen, gecomman-
nJtu

deert na het HujsteVlft, leggende aan den ondenTffitl , ruym i.

uyrenvan Emmerik^, 't welk voorfien was met 6. Tfere Stukken ,

daarvan 2. maar behoorlijk waren gemonteert met Affnjten, 50.

Canon-koegels , 2. Tonnen Buskrup, 2. boffen Lonten, 18. Tieken,

eenige Leepels en Wijfers tot Canon, 1. ^f 5wtf, 4. Maldet
dat mede 3fy£g£ , en eenige weynige andere Vivres. Dit Httys . hoewel het

khe^over"" altijcT confiderabel is gehouden , gaffich aan Mr
. de Choifeul Gouver-

gaat- neur van Langres , die 't felve met eenige gedetacheerde Franfche

quam berennen , over, jfonder Gefchut daar voor af te wachten , op

conditie alleen , dat de Officiers vry daar van afmochten trekken , wer-

waarts fy wilden , en dat de Soldaten moften blijven ^Prijonniers de

Gtterre , die naderhand alle binnen Emmerik^ gevangen wierden

gebracht.

ScuaVe van ^ c con^entie van dit kleyne Garnifoen , waar mede de $tad Em-
Emmerik, meri\ in geenen deele konde bewaart werden , wierd van daar , om die

tijd, als men feekere narichtinge hadde , dat Orfou , Rijnberk^,We-

fel en Bnrik. over waren , een ExprefTen gefonden na het Staatfche

Leger aan den Yffnl, om te verfoeken genoegfame am*ftentie van Volk;

En alfo ter felver tijd den Veld-Marfchalk Trins Maurits , die

tot voordeel van defe Stad de Nentraliteyt wenfchendete obtineeren9

verfocht by de Heeren Gedeputeerden* te Velde, tot Zutpben ver-

gaart zijnde , dat fy defe Stad wilden van haar weynig Volk evacueeren,

io wierd aan den Heer HendrikTurk^ toenmaals Lieutenant Colonnel

en Gouverneur defer Stad tot Zutphen prefent zijnde ,*ordre gege-

ven , om op 't fpoedigfle fich derwaarts te tranfporteeren , en van daar

alle Artülerje, ^Ammunitie en Vivres te doen voeren na Schefi-

ken-Schans, 't Garnifoen te verdeelen en te fenden na Re*; en 't voorn.

Huvs te Vlft , daar toe eenige van 's Lands Ponten en andere Schee-

pen van Yffeloort af mede derwaarts wierden gefonden , maar den

Gouverneur Turk, in fijne reys naar Emmerik^ tot Schenken-Schans

komende vond daar een Expreffen met een briefvan Contra-ordre vr.n

de voorn. Heeren* Gedeputeerdens , om wegens het evident gevaar

niet verder te gaan , maar de ordres , om 't felve Garnifoen met alle

Krijgs-ruftinge na Schenken-Schans te vervoeren door facob van

Rhenen Capiteyn Majoor, commandeerende binnen Emmerik^ in ab-

fentie van den voorn. Tttrk^, te laten executeeren.

MUtoe'be?
6 ^cn ^apiteyn Majoor van Rhenen defe Ordres op den 7. Jany

kent ge- 's avonts 'ontfangende , maakte die omtrent 9. a 10. uyren by het

Se
"

i
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geven van 't Woord aan de Sergeanten bekent, en dede 's morgens met
den dag den grooten Krijgs-Raad convoceeren , die noch in befoigncs

was, alsdetijdingequam, dat de Franfche aireede 'Mees en deilèlfs

Scbar.s hadden belegert , welk gerucht geconfirmeert wierde dcor het

gedreun van 't Canon, door vluchtelingen, die een half uyr van de

Stad door de Franfche voorloopers waren gefpolieert , en door een die l*£T?
óm

fwaren Stof, die het Garniioen van de Wal afomtrent het Dorp Door- vlucht na

w^ fal opgaan , gecaufeert door het meenigvuldig grofVee , daar me- f^"s

ken"

de de Boeren quamen vluchten , 't welk hetGarnifoen meynde, dat

het de Franfche Avant-Garde der Dragonders was. Hier door wierden

de Gemoederen van degeheele Stad door fuiken panique Vrees en

coniternatie bevangen , dat de geheele Militie omtrent halftien voor-

middag , alvoorens de Sleutels van de Stad aan de Magiftraat in handen

geftelt hebbende , in groote confufie en verflaagenthcyt de Steen-Pooit

uyttrok na Scbenken-Scbatis , achterlatende alle Krijgs-ruftin^e en

Stukken Gefchuts , die fy wel van de Wallen hadden foeken mede
te nemen , doch bleeven twee der felver door 't breeken van de Afïuy-

ten aldaar ofop de Straaten fhan. In de(h disordre het Garniioen om-
trent Schenden- Schans en buyten perieul komende raakte weder wat

,
tot bedaartheyt, en begon fich volkomen onder haare reipective Vaan-

dels te rangeeren.

OndertuiTchen hadde den Lieutenant Colonnel Wijnbergen Gonver- contra cr-

neur vanR,ees > gelijk vooren verhaalt is, de Staaten (generaal tot
j t

r

a

e
af

"nde

%/iarnhem in goeden getalle by een zijnde , door een MifHve in dat-

to den 6. Iuny voorgeflagen , of 't niet beft foude zijn , de twee

Garnifoenen uyt Smmeril^ en Rees te combineeren , en een van die

beyde Steeden daar mede , naar vermogen , te defendeeren , daar op

defelve Stapten den Lieutenant Colonnel BUncbe uyt Holland na

'Rees reyfende , alwaar hy fijne loop-plaats hadde, tot lAarnhem
ordre gaven > om het Gamifoen uyt Emmerik^ te lichten , en te bren-

gen na Rees ; Dek Lieutenant Colonnel boven Scbenken-Schans ko-

mende , ontmoeten aldaar op den 8. Ittny voor de Middag het felve

Garnifoen marcheerende voort binnen Sehenkcn-Scbans.

Aldus wierd Emmerik^ op den 8. Iuny voormiddags geabandon- P^J
Ia8 ift"at

neert , en gelaaten ter voorforge van de Magiftraat , die aanftonts de ordre.

Burgerye opontbood, om met volle Geweer voor 't Stadhuys te ver-

fchijnen, daaryder ordre ontfieng , welken Poft hy befètten foude.

Daar op wierd in den Raad der Stad gerefolveert, omper ExprelTen

den Overjien Lieutenant Dittart Commandeur tot Calcar , als het naa- Éxpreïen n"

fte Cak»>
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fte Brandenburgfche Garnifoenby mifTivete verfoeken, dathydefe

geëvacueerde Plaatfe in den naam van fijne Keurvorjlelijkj T)oorIneh-

aa waar ügheyt van Brandenburg wilde in poflèfie nemen , dewelke een Lien-

bur"febcfet-
'cw<,wt Tettaxv met 50. mannen derwarts fond , die daar na de mid-

tingc komt. dag aanquaamen. Middcler wijle haddede Magiftraat mede goetge-

DeMagiftraat vonden , eenige uyt haar als -z. Burger-Meefters , de Heeren Wilhelm
fendóedc- Hoogwant en Chrtffian %ademakfr , 2. Schepenen, als Reyniervan

L'dcn Fdn- der Steegen en Vincent de Tondi met den Secretaris Lottwerman , naar

cc van Coa- <jen tprince van Condé te deputeeren , om haare Stad neutraal te hou-

den, en Sauve-garde voor defelve te verfoeken , dewelke by Millin-

gtn , een Dorp uuTchen Rees en Emmerik, in 't quarticr van Condé
met den aanquamen , by wien fy audiëntie obtineerden, en alle devoires aan-

'

welken die i. J J
. .

,

'
• r ..

een gefprek wenden , om Sauvegardes te bekomen , waar toe Conde geeniins wil-
hotid,

^e ver{|aanj feggende, dat het Staaten Volk, uyt vreefe van fijne

komft , de Stad hadde verlaten , welkers Wallen , Poorten en Brug-

gen Vyands-Werken waren , die tot fijnen dienft moften openftaan,

waar toe hy anders de Sleutels hadde ( wijfende op het Canon , dat

daar voorby gevoert vvierde ) dat fy Gedeputeerdens wel fouden doen,

by aldien fy een goede Capitulatie maakten, gelijk die van Wefcl

gedaan hadden , dat anderfins groote onheylen de Stad fouden overko-

men , alfo fijne Soldaten niets liever fouden fien , als de onwilligheyt

en een Capi- en oppofnïe van de Stad. En hoewel de Gedeputeerdens protefteerden

iech"

C °P " geen ordre te hebben tot het Capituleeren , vonden fy haar doch eyn-

delijk noch genootfaakt , om de Wefelfche Capitulatie aan te nemen,

dewelke fo haaft niet voltrokken was , ofde voorfz. Gedeputeerdens

keerden weder na haare Stad , die fy door den voorn. Lieutenant met

50. mannen befet vonden.

Franfcheko- Tegens het vallen van den avond quamen 7* a 8. Compagnien

Emmerik"
en Eranfcne Dragonders , om de Steen-poort in te rijden , doch wierden

daar van belet door den voornoemden Lieutenant Tettaw , die de Poor-

te fo lang geilooten hielt , tot dat hy door eenige uyt de Burgeren , die

daar de wacht hadden , én hem voorhielden het groote gevaar , dat

niet alleen hem , maar ook de heele Stad , boven 't hooft hing, by al-

dien hybyfijn voornemen perfiiteerde , opiterative proteftatien ge-

perfuadeert^ wierde te retireeren , en de Dragonders binnen te laten

met den niarcheeren , die door den Trtns van Condé en fijn Soon Duc dAn-Pnns van . . . .
>

Condé. gum met eenige hooge Officieren gevolgt wierden tot op de groote

Markt de Cjeeft genaamt , alwaar hy , fonder van 't Paard afte ftij-

geöj tot veryariinge een glas wijn dronk? en voort weder na buyten,

.reed j
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reed , nemende fijn Quartier een vierendeel uyrs buyten de Stad in een

Herberg Elberts-Hm genaaoit •> latende in de Stad ordre , dat de

voorfz. Dragonders mede uyt de Stad vertrokken , en dat haare plaats

weder vervult wierde met het Regiment van Champagne te voet , dat

in de nacht daar binnen quam. Des anderen daags voor Noen vertrok

den voorn. Brandenburgfchen Lietttenant met fijn onderhebbent Volk

weder na fcalcar , van waar hy gekomen was. De Koning flocgfijn De Koning

Leger op Spillekjns-Wart enindeHeyde voor Emmerik^, logeerende
t^Emm2"

dicht onder de Stad in een boeren-huys , daar omtrent de mecn.-gvuldi- rik
»

,

ge Tenteneen Stad van Mars, en de Soetelaars- en Kramers-Winkels

een Kermis vertoonden. Hier bleef hy fijn Quartier houden tot den 16.

Jiitiy, wanneer fijn Leger 's morgens vroeg opbrak, en fich voor Does-

vorg campeerde, zijnde den Trince van fcondê al op den 12. dito

met het aankomen van den dag vertrokken na het Tol-Hnjs , om die

Poft te forceeren , daar van wy hier na fpeciaal Tullen handelen.

Immiddels wiert hier de Koning gecongratuleert en geluk gewenft. daar hy we-

over fijne Victorien, door eenige Gedeputeerden uyt de Stad Keulen, §!^t
c.S

onder dewelke de Burgermeeiter Kotkjrchen mede een was , die hem gecongram-

befchonken met twee Stuk-vaten Rijnfe-Wijn , op welkers bodemen
het Wapen van Keulen gefchildert was , doch wierden fo minnelijk

niet ontfangen , als fy haar inbeelden , tiyt oorfake van haare oppofitic

tegens den Keur-Vorft , en dat fy van den Keyfer en van de Staaten

Garnifoen binnen haare Stad hadden ingenomen gehad ," waarom fy

ook voort in alle ftilheyt weder vertrokken.

Terwijlen defebeyde Legers om de Stad Emmerik^ gecainpeert la-

gen, was binnen en door defelve fuiken paffagie van menfehen , paar-

den en Wagens , dat de huyfenfo van buytenalsvan binnen meteen

feer dikke huyt van ftof waren overtogen. Binnen de 8. dagen tijds B
i^'

lie

f
t

wierden de Cjereformeerde van haare beyde Kerken, gelijk mede de ft he tegens

Lttyterfcbe van de haare gedepoffideert , werdende voor eerft de Ou- ^^(^
de- zijnde de grootfte Kerk tot een Gafthuys , en de Munfler-Kerk tot

den Religieufen Dienft der Rooms-gefinde geapproprieert , dewelke

vreefende , dat door de beeravinse der On-Roomfche de Kerken en

Kerk -hoven fouden ontheyligt zijn geworden, nadat defelve weder

ingewijt , en daar door cjpsxfi gepurifïceert waren van alle ketterhjke

onfuyverheyt , den Gtreformeerden , Lnjterfchen en MerA:or,itm

verboden het vry gebruyk van haare Groeven , die haar in eygendc-m

toequamen , waar door defelve genootfaakt waren haare dooden te

bergen, waarfy beft konden; de eene begroeffe ergens inhuys, de

I i i ander
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ander in een Tuyn ofHof , de derde in 't Veld en de vierde-op een ou-

den Kerk-Hofby 't Halve Kloofter niet verre van de Galg. Defe bit-

tcrheytder RoomfchetegensdeOn-Roomfche openbaarde fich, veel

meer , als fich de Vyandfchap tuflchen de Franfche en den Ketir»Vor$

van Brandenburg openbaarde, wanneer de eerfte tegens de laatfte

door veele vileyne aótien haare paffien betoonden houdende fich in

defen, als goede Politijken gejnodereert alleen de fefuiten, Qanoni-

ken en weynige andere.

Kkefibh?
16 ^er mede waren alle vijfde Kleeffche Steeden , die met Staateri

steeden krij- Garnifoen dus lang befet waren geweeft, in handen van de Franfche,

^ardes"

VC
" d*e a^e ^e anderen als Kleef', 'Daysberg , falcar , Goch , Vdemy

Santen , &c. met Sauve-gardes hadden verfekert , niet tegenftaande

Monfteur de Louvoy aan de Gedepnteerdens van de Stenden 's Lands

van Kleef, die in Mey laatftleden tot Nttys van hem verfocht had-

den de Neutraliteyt voor haar Land , hadde geantwoort , datincasfy

neutraal waren , het onnodig was van Sauve-gardes voorlien te werden,
g

veel min, wanneer fy de Partye van fijne Majefteyt hielden , maar in

cas fy met de Hollanders aanfpanden , dat men haar alsdan te vuyr en

te fwaart vervolgen foude.
Franfche Ondertuffchen dat de voorn. Legers hier bleven leggen, en dik-'

pionderen
, .. O . DO

de Kerk tot wrjls Krijgs-raad hielden , quarnen eenige Franfche tot Neder-Elten
Neer.Eiten. 'm fe Kerk, daar fy den Priefter fagen de Miflfe celebreeren ,-welke

adie fy met geboogen knyen ten eynde toe bywoonden , maar fo haaft

de Priefter van den Authaar trat , pakten fy hem aan , en pionderden

hem en alle die in de Kerk waren van haare kleederen , als mede alle de

kiften en koffers , die in de Kerk gevlucht waren,

's k e e- lmmiddels hadden fy mede voor haar openftaan het Steetjen 's H e e-

xen-verg r E k-B erg, dar met een vervallene Muyr en nytgedroogde Gracht

den Fran- omtrokken was, binnen dewelke de CJraaf van den 'Berg en 'Boxmeer,
fchen open die jn defen Oorlog neutraal was , fijn Cafteel en Refidentie-plaats

heeft , zijnde gelegen een uyr van Emmerik*-

i>eute- De Stadt Deutecom, gelegen in 't Cjraaffchap Zmpken

i

co M was was aan fich felfs altijd heel fwak geweeft , maar nu door ordre van de

üeir, ' Staaten verfterkt met eenige Fortificatie, die hoewel al over de

30. 'duyfent guldens gekoft hadde , echter op de aankomft des Vyands

.Franfche"

e
nod\ open hg , konnende niet veel Force tegenftaan. Doch den Com-

over> mandant Aiolkman , die maar 4. nieuw geworven Compagnien
onder fich hadde, refifteerde op den p. Imy de aankomende Fran-

fche onder Mr,de Boavife , fodatter 12. a 15. van den Vyand ten

eer-
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eerften onder de voet vielen , en daar op defe eerlijke Capitulatie

maakte :

Articulen die door den Heer Prins van Conde' toegedaan
PS££

Ci '

zijn aan het Garnifoen van Deuteeom , engeteekent

door Monfieur de Bouvife Generaal van de Ca-
vallerye.

,
i. Sois geaccordeert 3 dat bet (Jarnifoenvan Deuteeom > hflaan-

de in 4. fimpagnien te Voet , fal ttyttrekjzen met haare Wapenen en

'Bagagie , (taande Trommelen , brandende Lonten , en vliegende Faan-
dèlen, naarKriigs-gebruyk.* en in alle veyligbeyt geconvoyeert werden
tot in de Stad Doesborg, door een Trottp van 100. Paarden.

2. T)at de Burgeren jttllen blijven in alle feekerbeyt binnen de Stad
Deuteeom.

Cjedaanenvaftgejteltiot Deuteeom den 9. dagvanfuny desjaar's

i6~ji. en geteekent. :

Bouvife.

Charles Molkman. Gerard op Gelder.

Winout HofFens. A. Pean.

Poul van Vincelaar. Gijsbert van Brienen.

Peter Wefterman. Cornelis Draax.

G. Muilert.

Hier Tullen vvy de Franfcbe 1 aten ftaan, tot wy hebben gefien, wat

den 'Bijfcbopvan *JM,unfter met fijn Leger, 'tvvelkuyt Franfcbe,

Keulfcbe en tJfyCttnfterfcbe Troupen t'famen gecompofeert was, ver-

richte.

Op den 1. funy, wanneer de Franfche aan den Rijn eerftvyan- DeBJiïchop

delijk begonden te ageeren, en 4. Steeden met Staaten Garnifoen ^eekfmea*
befet, te gelijk berenden, gelijk hier vooren is aangeroert , fo begon fijalegeiop,

den Mttnflerfcben Biffchop fich mede te roeren , trekkende met lijn

Leger op uyt, het Graaffchap ^Benthem , alwaar het op de Branklicb-

terHeyde gecampeert hadde gelegen , in een plaats omtrent Noort-

bom , die tot het Leger rondom afgefteeken was , nemende fijnen

marfch na G r o l , dat hy op dienselven dag met eenige Ruyterye kmnt *ooi

berenden , terwijlen hy diverfe andere Troupen Cavallerye deta- '

cheerdena't Twente , die de opene en onfterke Steetjes Oldenz.ee!t enir.corpo-

Ootmar{en> Enfchcde , Almelo, Velden, Goor en de Stad met JJx^mc.
*

Iii z de
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de heele Heerlijkheyt Borculo incorporeerden , en met SctHve-gar-

des befetten , bètoonende in haar eerfte aankomft , in alle dc/e en an-

dere plaatfen , ficli on-welkommc gaften door haare on-menjcnelijke

cvtorhen en overlaft , die meer een Balhaar , als een 'B:f[cbop ey-

gen waren.

Grol een ftemmende Stad in 't Grjxffcbap Zutpben twee uy-

altijd ("eer ren van 'Brevoort gelegen, is 't eerft door Keyfer Carel de V. (als

jewtft hy het Hertogdom Gelder en het Graaffcbap Zntphen geacquireert

hadde ) om fijn goede lituatie fodanig gefortificeert , dat Prins Mdu-

rit} defelve in 't jaar 1595. belegert hebbende mofl: verlaten , en niet

eerder bemachtigde , als het tweede jaar daarna, van welke tijd af hy

defelve forgvuldig bewaarde tot den jaare 1606. toe , wanneer fy door
]

een fwaare belegeringe hernomen wierd door de Spaanfche , die defel-

ve Stad weder moften overgeven , als Vrins Frederil^Hendrik^ inden

jaare 1627. defelve met eengroot Legeren 80. Stukken Gefchuts

met een belegeringe van 9. weeken forceerde.

o;, «] ?:• Defe Stad was op den 1. Jmy 1672. wanneer fy door den Bif-
cecrr,

[c
<

:0p V:ln Mmfter herent wierde, omtrokken met 6. Bolwerken,

die de heele Stad , behalven de Kerk en het Stad-houders Huys bedek-

ten door haare hoogte , gelijk ter contrarie de Fauffebrayen om haare

leegte onbequaam wareneen approcheerenden Vyandte befchieten,

en de Contrefcarpen te defendeeren , zijnde anders de Fortificatie fon-

der Defect , hebbende diepe Grachten , die door het Riviertjen de

Slinl^ altijd werden gevult, fonder Buyten-werken , rontom omsin-
gelt met hoog en droo^ Koorn-land , en dry Poorten , als de Lievel-

der- Be!temer- en Nieuwe-Poort.
het Magazijn Het A-fa?azijn was van alles fo overvloedig voorfien, dat den

Gen/ *BiJfchop naderhand wel 40. Wagens Ammunitie' na het Beleg van

Graen'mfen , en veele met Provifie van Oly , Sout , Boter , Kaas;

Stokvikh , &c. na €oeverden en de Nieaxve-Scbans daar uyt liet

vervoeren, Op de Wallen ftonden 22. Stukke» Cjefcbuts op nieuwe

Afr'jyten , en den Turf was daar fo abundant , dat het Magazijn te kkyn
zijnde, eengoet gedeelte van de Kerk afgefchut en daar mede ver-

vult was.

doet het Hrt G.irxifeen was alhier , gelijk in alle de voorfz. Steeden aan
Girniiosnte ^n Riji, te klcyii , want het bePcont alleen in 10. Compagnicn

Jnfanteryeen 1. Cavalierye, die uyt oorfaake, dat de meefte nieuw

en noch incompleet waren , niet meer als omtrent 600. mannen kon-

den uytmaken , zijnde de Burgeryeby naalPapiil en tot veranderin-

gen
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ge gcinclincert, weygcrendc deWapenen mede op te nemen tegens

den Vyand.

In dit poftuyr wierd defe Stad op den 1. Juny dooreenigcBin'chop- Gl °ï wo.n

lijke Cavallcryc beren t , dewelke haar van Heitfyel na Levelde ver-
eicatj

fpreyt hebbende geduyrig wierd gerenforceert met meerdere 17öu
pen , die haare Vaandelen en Standaarden in 't geficht van de Stad

planten, en op den 2. dito alle omleggende Paffen, infonderheyt

den diepen Weg by de Stads-Herberg en by het Leproofen-Huys met

fterke Wachten befetten.

Den 3. dito pafleerden niet remarcjuabcls , als dat fich den Vyand en gesppra-

geduyrig verflerkte, en op de Stad approcheerde , waarin hemden c ' :eert »

Commandeur van de Stad , genaamt Ceorg FyenK niet fterk canon-

neeren focht te traverfeeren.

Den 4. dito focht hy van gelijken door het Canon den Vvand ' f welk
,

de

niet alleen te beletten in 't opwerpen van een Batterye , maar dede hem foeken re

dooreen uytval onder den fapiteynStccktim enden Lientcna>.t x^ beletten*

mede retireeren uyt den voorfz. diepen weg , alle bomen en plan-

tagien afkappen , de Stads Herberg , die dicht onder de Stad lag , ra-

feeren , en het Leprofen-Huys afbranden.

In defe volgende nacht tapten de Vyand het water uyt het Molen- De vyand

pand door het af brecken van de fchuttinqen van de Water-koorn-mo- [eraf.

len niet alleen af, fo veel doenlijk was , maar trachten tot diftincte rev-

fen de Sluyfen mede te ruïneeren , om da*ar doorliet water uyt de

Grxchten na het Molen-pand mede afte tappen, doch dit laatfte wierd

hem door iterek chargeeren uyt Mufcjuetten t'elkens met verlies van

ecnio; volk belet.

Op den 5. Ivny 's morgens quam binnen de Stad den Lt , Colonne! Een njèn

Tonvel met een Ingenieur , een Mineur en drv Conftapcls, en met R'

e",Coin '

Orare van ae Heeren Gedeputeerden* te Velde , om boven den Com- komt in

mandeur Georg Frette, die toen defe Stad al 24. jaaren , fo in ab-
i0i "

fentie van den Graaf vun Stintm , als na deffelfs reftgnatie , hadde

gecommandeert , te gouverneeren. Defe nieuwen Commandeur , die

geen particuliere kenniife hadde van de fituatie der Stad en Fortificatie,

eyfcht de Sleutels der Stad , en aanvaart het Commandement.
Den 6. dito pafTeerde fonder notable actie , als alleen dat uyt de

Stad op den Vyand fo uyt Canon als .Mufcjuetten wierde gefpeelt fo

fterk , als 't Gefchut lijden konde. De Vyand

Den 7. dito maakten den Vyand den Mokn-Kolk^ geheel droeg, JfCcMetde

en richten in deflelfs laagte een Batterye op voor 7. <JfyCortieren , vnyi-wéz-

lii c nvt kci: >
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uyt dewelke op den 8. dito de Stad met veele Fuyr-werken van Boni-

ben en Granaten benaauvvde , en wel een brand veroorfaakte en eeni-

p-e Iiuvfen , doch geen ofweynig menfehen ruïneerde , ondertuffchen

approcheerden hy van defe Batterye recht op de Beltemer-Poort aan,

tot in het Contrefchap 3 dat die uyt de Stad weynig konden beletten>

alfo fy toen befig waren met het linken van de Batteryen , die te hoog

waren , hebbende tot dien eynde de Stukken te rug van de Borftwee-

ringen getrokken , en dewijl de Fauchebrayen te laag waren.

veele vuyr- ' £)en y t gHt0 wierp de Vyand een tweede TSutterje op omtrent de

ken irTde
"
*Beek^ in een leegte , en achter eenige boomen , uyt en door dewe!ke

brand: hy fterk op de Stad fpeelde, 't welk uyt de Stad weder fo wel beant-

wcort wierd , dat door een Canon Koegel , die op het yfer beflag van

een wijl van een wagen met Bomben geladen raakte, niet alleen defelve

Bomben ,'maar ook noch andere P
r
u)r-werkjfi eneenige Tomen met

B-os-kruyt, die omtrent defe wagen by de vootCz.Batterye in een diepte

gebergt lagen, neftens i6.a 17.menfchen,onder dewelke een der voor-

naamftc Vuyrwerkers was , opgevloogen met fuiken vehementen flag,

dat den Vyand aan d'andere kant van de Stad feer verheugt wierd,mee-

nende dat het Magazijn van de Stad opgevloogen was. Na de Middag
De stad coma een O vcïfte Lieutenant in Tamboers kleeren de Stad opeyfehen,

wou ot^
jiek[ien( {e een korfvol eyeren aan den arm , met bedreyginge , 't welk

belaggciijk was , dat men het Garnifoen by weygeringe foude verplet-

teren,gelijk men fulx die eyeren foude konnen doen. Den U.Colonnel

'Tongel befcheyde defen gedeguifeerden Tamboer , om over 2. uyren

daav op antwoord te halen; Tcrwijlcn dede hy den Krijgsraad convoceeren,aan

wori^eholi.
dewelken n7 n€t aanbrengen van den Tamboer en fijn Befcheyt bekent

tien,
D

maakte, nemende daar op het Advijs van elk in 't byfonder, wat te doen

ftont ? 't welk generalijk was , dat men tweemaal 24. uyren uytftel en

ftilfhnd van Wapenen verfoeken foude , (om immiddels Sijn Hoog*

heyt hier van te adverteeren ) en dat daar op een Officier in oftagie na

«bnyten gaan , en een van den Vyand weder binhen komen foude, gelijk

ook gefchiede , werdende op lijfs-ftrarre het fchieten op den Vyand
verboden , die nochtans gedurende den heelen itilftand van wapenen

approcheerde tot op de Gracht. Nadat den Officier van den Vyand
met den D.Qolonnd Tongel en den Buyaer- Ai'eefter Wek^y zijnde

van 's Lands wegen Majoor van de Stad, eenigen tijdhadde geabou-

cheert , is hy weder na buyten vertrokken , daar op.meeft alle Capitcy-

ncn , geduyrende den ftilftand der Wapenen , in de Faufchebrayen by

een quamen, om te refolveeren, wien men na den Vyand foude fenden,

en
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9

en wierden daar toe genomineert de Capiteynen f.Btik^ en Ever- enGedepu-

hard Dirkjvan Kepj>el , die tegens den avond met den voorfz. Bur-
J,

6"^11
^".*

ger~ Meeiler Wek,, D r
. fan Hendrik Schatten en Everwijn Holtberent fonden,

uyt de Burgerye , met een fchuytjen over de Gracht na den Vyand voe-

ren , in prefentie van de geheele Militie en den voorn. Tongel , die

haar goeden avond wenfte , met recommendatie , om een goede Capi-

tulatie te maken , waar op defe geacoordeert wierd.:

&e Stad Grol geeftjich aanfijne Keur- Vorftelijke T> oor- d
£*jf|

Ca '

luchtigheyttot Keulen , en Vorjl'elijke Genade tot Mun- maakten,

fter over op de volgende Condithn.

1. Sullende Burgers , en>Inwoonders Vryheythaarer Confcientie en

"Religie hebben , fuilen de Catholijke en (gereformeerde haar wegens de

Kerke in der minne vergelijken.

2. Sullen alle Burgers , Imvoonders en Vluchtelingen vry z,ij» van

allepionderingen fo aan haareperfoonen als aan haare goederen , fo wel

die in de Kerk.als daar buyten mochten bevonden werden.

5. Sal V den Burgeren en Inwoondercn , gelijk oogden PredicanTen

ten allen tijden vry ftaan , haar met hunne Vrouwen , Kinderen en Goe-

deren te begeven na andere Tlaatfen , en hunne onroerende goederen naar

welgevallen te verknopen.

4. Sal den "Burger-Meefteren , hunnen Vrouwen en Kinderen , dié

gejint zijn , uyt de Stad te vertrekken , wagens en paarden verleent wer-

den voor haare Bagagie , en Convoytot fecuritejt van haar transport

na Doesborg of Zutphen , en vry [faan , cm haare vafte goederen,

na haar believen , te verkopen»

5

.

Sal de Stad behouden alle haare Domeynen,

6. Sal het Garrdfoen morgen voor de middag om 10. uyren met

haare Vaandelen, Boven- en Onder-Geweer , en al wat haar eygenis,

u)tde Stad vertrekken , enfuilen de Officiers fo wel ais de Soldaten den

Dienft der Heeren Statten Cjeneraal vermogen te verlaten , en haar in

anderen dien/l te begeven , ofna haare ueleqer.theyt , naar huys te ver-

trekken , doch j'uilen defelve niets mede nemen , dat de voorfz,. Staaten

toehoort, maar alleen met het haarige naar Docsborg o/Zutpnen ge~

convoyeert werden , en Cal momen by^t aan-breeken van deu dag, het

Bolwerk^, daar de Wmd-Meulen opflaat , den Belegeraars m ge-

ntymt werden , die 't felve met 200. mufyttettiirs [uilen be/etten.

Toe oorkond defes is dit Accoord weder-u\ds onderteeker.t en verfe-

gtlt*
.
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geit. Aldus gedaan in'tVeld-Lcger voor Grol den 9. Juny i6~2.eK

waren onderteekent

W. Land-Graaf tot Furftenberg van wegens fijne Keur-Vorfte-

lijke Doorlucbtigheyt tot Keulen.

(L. S.)

Chriftofrel Bernhard.

(L. S.)

J. Buck óp approbatie.

Everhard Dirk van Kcppe] cp approbatie. •

#
C. Wecke.

Johan Hendrik Schutten. D
x .

Everwijn, Holtberent.

Van de Gecommitteerde uyt de Stad bieeven twee , als den Capi-

tcyn Btick^ en den Burgermeefier Wecke in 't Leger van den Vyand,

om deflelfs Troupen na binnen te geleyden , -komende de dry andere

Gedeputeerdensopden 10 Juny 's morgens heel vroeg, metdege-
deweikedc teekende Capitulatie weder in de Stad by den Commandeur Tongel,

deur 'niet" die geenfins wilde approbeeren 't gene fy hadden geaccordeert , het

wilde appro- welk de Burgeren bekommert maakte,hoe fy de Stads-Sleutels van den

Commandeur machtig fouden werden , om in gevolge van de Capitu-

latie de Stad aan den Vyand te leveren,en verdere onheylen te ontgaan,

refolveerden daarom den Commandeur aan te taften , en de Sleutels te

ontweldigen , die fich daar op met defclye na de Wal retireerde , doch

aldaar vervolgt zijnde , moft defelve aan haar overgeven , die daar me-
de in der haaft de Wal afliepen, en de Poorten openden voor 's Vyands

volk , dat daar buyten ftont , en wachten met groot ongedult en vloe-

ken , dat de Poorten niet eerder wierden geopent. So ras dit Volk bin-

komt biu

a

.

nd nen c
\
inm > befetten het terftont de Wallen en Poorten , en dede den

nen, en doe: Adjutant Generaal het Staten Gamifoen vergaaren, en om tien uyren

voik
C

ve" voor ^cn 1Tr*ddag na buyten trekken,alwaar fv in Bataille wierden ftaan-

nekken, de gehouden , tot het ondergaan van deSonne, onder pretext , dat fy

het geheele Gamifoen wilden vifiteeren, ofrerook Overlopers on-

der waren , nemende met geweld die gene weg , dewelke hun aanfton-

dataliefij' den. De heele Militie was geabufeert door het vierde artieul van de

raöfietch^
11

Capitulatie , meenendc , dat tot transport van haare croederen fouden

terlaieri. verichaft werden fo veele wagens,als nodig waren,en aïfo maar dry w:-

gens daar toe ten voorfchijn quamen, nam den Burger-Meeftcr Wek,

dcfelvc alleen tot fijnen dienft , 't welk corfaakwas, dat de Militie

byna
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byna al haare Bagagie mode achterlaten, en als 'Biax vertreüken, die stl

fijne goederen mede droeg.

Eer de Stad Grol over was verfochten eenige Officiers van den De E:fi"chop-

Btjfchopvtn Munfter , dathy haar met eenig Volk en Gefchut uyt b'r e"
" a

het Leger wilde detacheeren na Brevoort , om te fen , or fy die Stad v o o R t,

fouden konnen bemachtigen , waar toe den Biïfchop geeafins wilde

verftaan uyt confideratie van de goede Situatie en itcrkte der felver,

doch refolvcerde eyndelijk op'tfterk folliatecren van defelve, om
derwarts te fenden alleen maar twee duyfent man , beftaande in vier

Compagniente paard onder de O veriten Tcft en Meyxdershagen ,

en onder den jongen Poft en noch een anderen Ritmeefter , zijnde de

relt voet-volk.

De Stad Brevoort forteerende onder het Graaffchap Zat- jjatfcercon-

phen is om haare goede fituatie , als by na geheel omcingelt zijiide van wegens G,ne

Moeraffen en Wateren , van fuiken fterkte , dat het fijne buyten-Vyan- Sltuat)e
»

den feer licht kan traverfeeren allen acces en aannaderinge , hebbende

tuffchen de moeraffen door maar twee Advenuen op de twee Poorten,

te weten de Alter- en Adifter-Teort. Defe Stad is wel eer door den en Fortifc-

vcrmaarden Veld-O verften Manen van TtoJJum gcfortificeert , en
cat,c'

was op 't aankomen der voorfz. Biffchoppelijke volkeren omtrokken

met 6. Bolwerken, en 2. Ravelynen, alle voorlicn met Storw-

palen j dubbelde doorne Heggen eenFaxcbcbraje en Grachten , die^,

ophaarfmalfte 1 6 roeden wijt waren. W
De Wallen waren befet met 20. StukhjnGejchats , vandewel- De fiech-

ke 4. in 't fchieten op den Vyand fprongen. De Affuyten waren door- '? Conft ' tu -i

gaans fo vergaan , datter vericheyde, geduyrende de Belegennge met Magaljii,

nieuwe Affchen en anders moften gerepareert werden , en onder alle

maar noch 4. overbleeven , die in 't laatfte het Gefchut konden dra-

gen. In het Magazijn waren maar 18000. ponden kruyt, en 20.

Jaften Rogge tot provifie.

Het Garnifoen beftont in 6. Compagnien te voet , van dewelke en Garni-

3. oude en 3. nieuw geworven waren, tTamenuytmaakende omtrent

500. Mannen , en de refteerende Burgeryewas nietfterker, als om-
trent 50. weerbare Mannen, die alle gecommandecrt wierden door

ccnen Adrian van Keppel , een man die by de Burgers en Militie om
verfcheyde oorfaaken weynig bemint was.

Van alle Defecten hadde den Commandeur iterative Remonftran-
fr

!

l
ó
:rg<

:
ers

tien gedaan voor de Belegeringe aan de Heeren van den Raad en Ge- verfocht.

deputeerdens ym de Graaffcbap Zutphen , als ook tot tweemaal van

Kkk de
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deHecren Gedeputeerden* te Velde fecours vcrfocht , en ccn notitie

over gefonden aan den Prefident van de Gedeputeerde-os des Zutpbe-.-

jcben j&iar.üers , en fupplement verfocht , maar kreeg in 't laatft geen

antwoord , veel min aïlïltentie.

marcheert" Op den laatften Mey quamen in de Stad de geruchten , dat den
cerft yoorby Vyand aannaderde, gelijk ook kort daaropeenig Volk voorby de

Stad, over den Alter-Es haaren marfch na Grol fetten, op dewel-

ke tiyt de Stad , met goet voordeel wierde gecanonneert. Men (lelde

's nachts Schild-wachten omtrent een Mufquet-fchoot van de Stad by

g" fchad^'
'" ^cfeereii Dijk, om het water te ftuyten, en 't felve by de Stad te behou-

den, dewelke van den voorby marcheerenden Vyand wierden overval-

len en weg gevoert , ileekende met eenen den Dijk door, die 's mor-
gens door het Garnifoen inder haafl weder wierde geftopt, en met een

Borft-wecrinve-^teï tegen over gefecondeert.

fmyt daarna Op den 12. Juny quamen de voornoemde 2000. Mannen door.

op t

' een voer-weg op de Advenue van de Alter-Toort , daar (y buyten het

bereyk van de Mufquetten haar porteerden , en dien nacht een Bate-

r)'e opwierpen , van dewelke {y , met het lumieren van den dag , zijnde

enbefchiet Jen 13. Juny tot 's avonts toe veele Bomben en Branders in en over

vuyr«c*. de Stad wierpen, waar door aan eenige huyfen eenig ongemak ge-
kc;:

' fchiede , doch fonder merklijke alteratie der Burgerye , die feer wel-

«zerefol veert was fich ten uyterften te verweeren. Immiddels begon de

.flfand aan de Loop-gravens te werken, die om hare verre diftantie, en

dekleynheyt van 't Canon nyt de Stad niet konden geruïneert werden.

NIaar als de Vyand den volgenden nacht eennieuwe Batteryemaar

omtrent 150. p«fien van de Stad hadde doen opfmijten , endaar van

met Bomben fchoot,wierd die door 't Gefchut uyt de Stad fo getroffen,

dat fy met verfcheyde dooden verlaten en noyt weder gebruykt wierd.

OjhJftenon
1

E)cn 14. dito , raakten eenige murmureeringe en onwil onder de
ricrdesur- Burgerye van wegens deièhaade, d:e haare huyfen leden door de ge-

fio'idc?' ' duyrige Vuyr-werken des Vyands , komende eenige Vrouwens met

getier en geraas op.de been , dreygende de Militie , om dat fy haar met

haare kinderen focht tot bedelaars te maaken door haare obftinaathcyt,

daar doch ceen ontfet te verwachten was : Doch door goede ordres

ceni^er Militairen wierden die onluiren jzeltilt , 10 dat fich elk naar

huvs begaf, om op den brant te letten.

Ds vyand j)e ^^ ir;ei- aan was het weder fr.il , zijnde de Vyand befifj •> om
weuvte Eat- een derde Batterye op te werpen, dewelke fich met het aanbreeken
tci}c

' vanden dag aan de Noprt-zijde van de Stad yeel grooter en fwaar-

der,
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der , als mede veel gelegender voor den Vyand vertoonde , ais de twee

voonge, waaruyt dien dag omtrent 200. fluks Vuyrwcrken na de daar tm ly

Stad wierden gefchooten , die weynig fchaade deden, alfo de Vyand doch weinig

in 't eerft om de verre diflantie geen fwaarder' Granaten en Bomben, fchade do*.

als van 1 1. ponden uyt het Canon overbracht , die byna alle over.

de Stad heen vloogen , en als hy fulx naderhand wilde verbeeteren met
fwaarder Bómben uyt Mortieren , konden maar weynige om haar

fwaartede Stad bereyken, niet tegenftaande de M01 tieren fo fwaar

beladen wierden , datter in die korte Belegerinpe 14. barften en

fprongen. Door defe helfche Vuyr-werken raakten 2. boeren met
een kind dood , en een vrou beyde bcenen cjuyt , een Paard wierd door

een Bombe omtrent 30. paffen verre over het Magazijn gewor-

pen. Dit bracht eenige Vrouwens aan 't lamenteeren, die met haa-

re kinderen op de 'armen de Officieren begonden te fmeeken tot ovcr-

geven , en fouden haare mannen gaande gemaakt hebben , 't en zy Cy

door vleyende woorden , voornamentlijk van lob.innes Hejlerfieg

Predicant tot Wemerswijk, . fo wel waren ter neder qefet , dat Cy haar

met defe woorden : Wjfullen defe Nacht noch patiëntie hebben , naar

huys begaven.

Den 16. dito avanceerde de Vyand fo verre met fijne ondiepe De alteratie

loop-gravens , die altijd vol water ftonden en weynig bruykbaar waren, vermeerder-

dat men de uyterite punt daar van uyt een Bolwei k met Mufquctten de door een

konde befchieten , waar op fich een nieuwe Batterye nader onder de
CIUC

Stad op dede , daar door de alteratie van binnen onder eenige flauherti-

geniet verminderde, temeer dewijlder inde Stadeen gerucht ont-

ftont , dat de Vyand op den Alter- es eenige wagens vol groenen rog-

ge hadde afgemaayt , om de Grachten daar mede te vullen , en daar

over ten Storm te lopen , en dat de Franfche het Princen Leger hadden

geflagen , en by het Tolbnys in de Betamve waren door gedrongen,

als mede om dat de Soldaten van den Capiteyn la Faquerie in prefen-

tie van den Commandeur haar Geweer voorde aarde neder fmeeten,

feggende niet te willen vechten , om dat men haar niet betaalde , en

om datter doch geen ontfet te verwachten was. Seeker RocmfchEdcI- omrou van

man anderhalf uyr buytcn de Stad refideerende , dede byfonderedevoi- Ecdciman,

ren, om het overgaan der Stad te faciliteeren , fendende twcedifh'n-

fte reyfen een Trompetter aan den Commandeur , die den felven we-

der depecheerde , fonder Krijgs-raad daar over te houden, 's Namid- Dc yyimi

eiags cjiiam een Tamboer Appel flaan , naar wien dcor ordre van den eyftde s«g

Commandeur uyt de Stad wierden gefonden Hendrik. Kalf Majoor ricicie»,

Kkk 2, en
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en een Sergeant van den Commandeur Lodewijk Moesburg , om te

.vernemen, wat fijn aanbrengen was. Defe verfocht , dat fy beyde

eens wilden fpreeken met fijne Officieren , die achter hem quamen,

onder dewelke was de Soon vanden O verften St.Toul. Indefet'fa-

menkomfl eyften die Officieren de Stad op , onder fwaarë dreygemen-

ten fo men opiniatreerde , doch in cas contrarie met beloften van goede

Capitulatie, voegende daar by , dat hun den flechten toeitand van de

Stad pertinent bekent was , dat Deventer mede belegert , en veele

Steeden over waren , en datter geen de minfte ontfettinge te verwach-

te b;nn c» ten was. De voorn. Majoor en Sergeant dit in de Stad gerapporteert

weiden, hebbende , kreegen ordre , om defêlve Officieren binnen te halen, ge-

lijk gefchiede , van dewelke de Commandeur verfocht een Stilftant van

Wapenen voor 4. a 5. dagen , om fich immiddels te bedenken;

Doch alfb defe Officieren geen pouvoir hadden , om een ftilftant te

accordceren , vervoegden fy fich weder na 't Leger , daar fy haar we-
dervaren communiceerden , en in der haaft weder te rug keerden , blij-

vende fo lang binnen de Stad door ordre van den Commandeur in een

.herberg logeeren, tot datter op den ,| funy defe Capitulatie ge-

flooten wierd.

o
r

ituhtie

lc r̂^cu ên V0Gr Adrian van Kcppel Commandeur der Stad
cuyten. JBrevoort, en dejjelfs Krijgsraad.

1. Dat het Garnifoen falgeïvacueert werden , mits dat bei ptytmar-

cheere met vliegende Vaandelen , jlaande Trommelen , brandende Lon-

ten* Koegels inde mond , en met baar 'Boven- en Onder-geweer , met

haar nemende twee Stukken Canon , en tot yder Compagme geboorende

overige Wapenen.

2. T>at nodige Cjefpannen en Wagens [uilen verleent werden , tot

transport van de boven <refpecificeerde Canons , mitsgaders tot tros , ba*

•; &a&* e €n aI}* hun toebehoorende goederen , met behoorlijk, Convoy en Vry*

gelejdetot Warnsveld voor Zutphen, ofbeneden Doesborg.

3. Dut het Garnifoen, Burgerye en Vluchtelingen noch aan haan
<
Terfonenr.Qch Goederen (o wel voor* in, als naar de evacuatie deste-

genwoordigen Garnifoens , fnllen geplondert noch gemolefteert mogen

werden.

4. Dat tot denuyttocht en evacuate van het Garnifoen den termijn

en tijdfal gefielt blijven op aanflaande Maandags omtrent 7. uyren.

5. Dat tot naarkominge defes van weder-aijaen [uilen gejhlt veerden

4c
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de gewoonlijk^ Gijfelaars , die na geadimpleerde en vervulde boven •

ftaar.de Conditien gerelaxeert [uilen werden,

6. Dat niemand van de Soldaten defes Garnifaensfal gefocht ofaan-

gebonden veerden > als die voor defengedeferteeert heeft.

tAldtts gedaan den T f luny i6ji. Brevoort.
Waren onderteekent

S f
. Poul , Generaal Majoor Commandant de L'<tAnnee de Son

sAheffe Monfieurle cVrince& CEvequede Mnr.fler devant

Brevordc.

Herman Lotthar van Poft , Ovcrfte. Adrian van Keppel.

Philips van Natzau. Gerard de la Faquerie.

Johan Hendrich Trouches. F. Ga. de Bedarndes.

Le Baron de Waldbourg. Jooft Hend. van Afzbeck.

Sweder van Lintelo.

Op defe Conditien , en in fo weynig dagen begaffich defe heerlijke 't welk reet

Fortreflè in de macht van een Vyand , die felfs geen ftaat maakte , om ^
h
s

andell,k

defelve te vermeeiteren , alfo hy maar 2. duyfent man fterk was , die om de on-

maar eene advenue op de sAher-poort konden befctten , blijvende dT beier-

de andere Advenue met de JMifter-poort de geheele belegeringe door I2a«.

vry en ongeilooten , fo dat de land-luydcn en burgeren die dagelijks in

alle veyligheyt paffeerden , temeer, dewijl de Vyand aan deB'atterye

by den Kruyfen-boom en in fijne ondiepe Approches tot aan de knien

toe in 't water ftont , 't welk ook oorfaak was , dat de Bijfcbop van

tJWftnfter -felfs de tijdinge van 't overgaan defer Stad ten eerden niet

konde gelooven , hebbende aan defe gedetacheerde volkeren twee da-

gen minder verlof gegeven , als fy voor de Stad lagen , feg^ende

defelve naderhand j dat fy voort weder fouden vertrokken zijn , by al-

dien fy maar antwoort hadden bekomen , dat men gerefolveert was

geweeft de Stad met rigeur te defendeeren , alfo fy geen de minfte kans
Jj"n ft

c

a

n

at

g°

a

e

„

fagen, defelve Stad met geweld te naderenen te emporteeren, daar den Beleger-

in noch geen eenig foldaat gequetft , veel min dood gebleeven was , en

daar men in 't Magazijn noch 03. en in elk Bolwerk noch 5. tonnen

met bos-kruyt eik van 100. ponden , in voorraad hadde ten tijde van

dit fchandie o vergaan.DO „
Nadat Grol was verovert , trok den Bijfcbop van Munper met

fijn geheele Leger na Deventer, daar hy fich op den 14. Iuny eerft

,
voor vertoonde , ondertuflehen dat hy eenig Volk fond na de Stad

Locheh gelegen in 't Graafschap Zatphen aan de Rivier Ber-

Kkk 3 ksl*
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DenBifFchop kei. Defe Stad is voor defen fo fterk geweeft , dat de Spanjaarden haar

fend^oTk m m ^cn
i
aarc 1 ")% z ' vergeefs belegerden , doch na dat fy in 't jaar 1615.

lcchem, byna heel was afgebrant , is fy verlaten , waar door de, Fortificatien fo

feer vervielen, dat den Biffchop van Munfler in den jaare 1666.

defelve fonder flag of floot occupeerde, en met een Fortificatie om-
trok , fodanig , dat de Staaten defelve niet anders konden recupereeren

als door een formele Belegeringe , demolieerende de Fortificatie tot

d defelve
de gront , en latende defelve in dat pofwyr leggen, tot den Biffchop

occuperen, defelve om defe tijd weder occupeerde , wanneer hy de Kloofter-kerk,

die voor een School gebruykt wierd , tot fijnen religieufen Dienfl in- .

nam, en de Preek-ftoel , Stoelen, Banken, enGlafen uyt de groote

Kerk liet werpen en verbranden , fettende in der felver plaats 7. Bak<-

ovens tot geriefvan lijn Leger voor Deventer , daar wy den Biffchop
'

met fijn Volk fullen laten , tot wy hebben verhandelt , wat op de Zee,"

en te Land by de Franfche is gepafleert.

vandetor- ^ ei1 Ocean , dat woefte Element was den Nederlanders veel gun-

logs-vioo- ftiger , als de Aarde , en focht de fchaade èn fchande te repareeren , die

de Nederlanders te Lande leeden , door het fchandie verlies van vee-

lc redoutable Fortreffen , om te toonen , dat de Batavieren, wel-

ker Militie was verwijft enden Land-Oorlog ontwent , ter Zee fon-

der eenig kreuk of rimpel noch waren defelve , die fy voor outs waren.

Want na dat fy de groote Vlooten der Engelfche en Franfche (be-

ftaande in 164. fo groote als kleyne Scheepen, onder dewelke de

Enoelfche alleen hadden 116'. Scheepen , 23530. Mannen
, 4092,

Rukken Canon , en noch 24. Kitfen appart , en de Franfche hadden

48. Scheepen, 192(5. ftukken Canon , 10966. Mannen) eenige

dagen opgefocht en ingewacht, en daar na fich gepofteert hadden om-
trent Schoonevelt op de hoogte van Zeeland , fa?en fy op den 29.

tJPïXey de Vyandelijke Vlooten van boven wind op haar fo na affak-

.•;;- door de ken, als hier vooren verhaalt is. En hoewel de Nederlandfche Vloot

fche*vioot
in goede Ordreenvol Courage de Vyandelijke niet alleen met de

tot een ba- Zeylen op de Mars inwachte , maar ook door zeyn-fchooten tot de Ba-

gcïioodig'?
ta^c no^g^e » *° bleeffy echter boven wind houden , maakende twee-

maal met haar afkomen onder volle zeylen de mijnen , als of fy wilde

batailleeren , maar ficnde'de Nederlandfche Vloot met opgetoogen

zeylen haar te gemoet komen , keerden fy haalt wederom , en begaven

haar op den 1. Imy by nacht na het Noord- Voorland op de Engel-

fche Kuft , dat de Nederlanders op den 3. dito eerft gewaar wier-

den , die haaren Cours aanftonts derwarts fetten , en op den 6. dito

kond-
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kondfchap krcegen , dat den Vyand lag in Sbais&aj, waar na toe fy en op de En-

zeylendc, den felven op den 7. dito-, 's morgens opdeede, en met f
elk

.

h
.

c

ft

k uft

een Voor-wind fodanig naderde, dat fy omtrent 8. uyren met den

fel ven begonden te ageeren. De Nederlandfche Vloot was in dry E f- v*erdeelmg«

quaders verdeelt , waar van den D. JfdhHtüM Banjert met fijn Lf- jandfehc

quader Zeeuwen en Vriefen de Avant -Garde voerde tegens des vioot.enin

Vyands Witte Vla*ge ? forteerende onder den Franfchen Vice- zAd- regeus d'en
*

miraald' Eflré% den Lt . ^Admiraal Cjeveraal de Ruyter voerde het ^and

Corps de 'Bataille, beftaande in de Scheepen tiyt de Maas en het

Noorder- Jguarticr , tegens de RoodeVlagge onder Duc de Jork^i

enden Lt admiraal van Cjent voerde de CAmere-Garde , beilaan-

dein Scheepen alleen van cAmftcrdam tegens de Blauwe Flagoc

onder den admiraal Montagu Graafvan Sandwi*.

Het Gevecht nam fijn begin door de Zeeuwen en Vriefen , die De furie der

de Franfcbe , voerende mede de Avant-Garde eerfr. attaqueerden ;
£»«&*«

In 't begin toonden de Franfcbe , door haare brandende Furie aange- de Zeeuwen

dreeven zijnde , haar als felle Zee-Leeuwcn , in manieren als of fy de cn Vr,efen

Zeeuwen en Vriefen hadden willen over-zeylen , cn in een ogenblik

ruïneeren, doch fy quamen fo ras tot gewoonelijke bedaartheyt en

. verflauwinge , als fy bemerkten - de ftandvaftigheyt der Zeeuwen en

Vriezen , die als een vafte Muyr aan een gerangeert , defelve fodanig

op 't Lijf drongen , dat fy omtrent de Middag de Emeljcbs verlieten-, fo^tfvai

cn haar met de vlucht na 't Canaal fal veerden , werwaarts fy een tijd vluchtende

lang vervolgt zijnde, haar op den avond buyten 't geficht van de En- verlieten

tgeljche begaven, latende defelve in perieul , van geheel gcruïn eert

te werden door de Nederlanders , indien der fclver Dapperhcyt niet

• ware tegen gehouden gemorden door een groote K:(!mte , die de zey-

len flap dede hangen , cn haar beletten haaren Vyand nader op 't lijf te

• vallen , waar door tuffchen de beyde Efquaders van den Hertoa van

forten den Admiraal de Ruiter , die tegen over malkanderén Ia- Gevecht tuf-

: gen , en t'famen met de ftroom voort dreeven , een heevig en conti-
c

c

n^ p )̂ler

nneel Schut-Gevecht ontftont , waarin geen d'ander een ;

g voordeel

konde affien , als alleen door 't haaftigil canonneeren •, En alfo de

Nederlanders , die alle vrywillig ten Oorlog quamen , doorgaans twee

fchooten deeden , terwijlen de Engelfche, die meeft tegens haaren

wil gepreft waren, eenen deden, fo kreegen de N^e*laders op haare

Vyanden de Avantage. Het Schip, daar den Hertog van fork. op Jbrkveran.

was , zijnde de S'. Michiel , wierd door den V. Admiraal de 'Ruyter "£[
""

«yt fijn Schip ile 7. Provinciën fodanig befchooten , dat den Hertog

fich

oerr van

w
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fich genootfaakt vond met de groote Vlagge , die van de groote Maft

gefchooten was, te falveeren op het Schip Londen, daar op hy de R00-
de Vlagge weder liet afwayen , en het Schip de S*. Michiel cale-

fateren. Den Heer Cornelts de Wit Ruart van Vutten reprefenteer-

de in de Nederlandfche Vloot de Souverainiteyt van den Staat , fitten-

de geduyrende het Gevecht voor de Stuyr-mans Hut op 't fchip van

de Heer de Rttyter in groote magnificentie op een ftoel bekleet met

den Rok van Staat en geftipeert met 12. Hellebardiers en eenen Ser-

geant , om alle comportementen te beter te remarqueeren , dat hem
belet wierd door den continueelen rook , die fo dik was , dat hy niet

buytcn het fchip konde fien.

Den Lieutenant Admiraal van (Jent door der Engelfchen Que-
relle over 't ftrijken van de Vlagge , daar van hier vooren , gepiqueert

zijnde , was gerefolveert , ofin defe Bataille te fterven , ofmet Victo-

rie naar huys te keeren , hy voert daar op fijn Efquadre fo na aan den

Vyand, als mogelijk, en begon den felven dapper aan te taften, maar

wierd na een halfuyr vcchtens met een Canon-koegel gevelt , 't welk

Capiteyn Tankttyfen , die op 't Schip van den Heer van (jent was,

aan den Ruart van 'Tutten en den Heer de Ruyter in ftilheyt rap-

porteerde , die daar op Ordre kreeg , daar van geen vordere mentie te

maken , maar met deïfelfs Schip den Dienft van den Staat na behooren

te betrachten , welke Ordre Capiuyn Tanbuyfen getrouwelijk achter-

volgde , doch wierd weynig tijds daar na een Been quyt.

Capiteyn TSrakel eender onverzaagfte Helden, dieoyt t'Zee ge-

vaaren hebben , rukt in 't begin van 't Gevecht , al/Ter noch eenigen

wind was , uyt het Efquader van de Heer de Ruyter na den Heer

Montagu Grave van Santwig , Admiraal van de Blauwe Vlagge ,

en leyt deffelfs Schip de Royale
f'ames aanboort, dat 900. manen

100. Stukken voerde, en hoewel fijn Schip maar 62. Stukken, en

300. mannen voerde, en by de fames incomparatie quamalseen

kind tegens een man , fo forceerde hy echter Montagu met een ge-

vecht van 5. volle uyren fodaanig , dat Montagu na de bekenteniffe

van fijn eygen Lieutenant gerefolveert was geweeft fijn Schip over

te geven, by al dien Tlrakcl een Vlagge gevoert hadde, niet tegen-

ftaande fijn Schip geduyrende het gevecht was gerenforceert gewor-

den met verfcheyde floepen vol varfch Volk. Montagu in defe noot

zijnde, redde fijn fchip noch van 3. Nederlandfche Branders, maar.

vanden vierden, die aangevoert wierde vanden Commandeur fan
cDariielfen , konde hy 't niet falveeren , maar moft 't felvc quiteeren,

fo
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fo ras het in de brand raakte , wanneer fijn Volk by naai over boort

Iprong , en hy hem felven meynende in een Boot te bergen , in 't over-

treeden met fijn Soon verdronk , vverdende fijnen Lieutenant met ee-

nige Matrofen van de Nederlanders gevift en gebergt.

Dit Gevecht duyrde van den ochtent tot den avont in een be- ntev^heyt

flootene en fmoor-lucht met groote kalmte , dewelke vcroorfaakte, va" dc(« &*•

dat de Scheepen niet konden geregeert werden , maar onder malkan-

deren dreeven , en fich niet konnende palTeeren , fo heevig op een ca-

nonneerden , dat het meer moorden als vechten fcheen , en dat den

Heer de Rttyter > die toen al 32. Zee-Gevechten gelukkig en fonder

eenige quetfure , hadde bygewoont, verklaarde noyt in fo continueelcn

en langduyrigen Zee-Gevecht geweeft te zijn ; Want hy op dien dag

alleen verfchoot omtrent 25000. Ponden Bos -kruyt; En het Schip

Weftergo , dat 14000. Ponden kruyt in hadde, verfchoot dien fel- Weftergo

ven dag daar van 11000. Ponden, houdende alleen maar noch 3000

/

aik
^
m

ponden over, die des anderen dags door veiTuym in brand raakende het

Schip deden fpringen.

Tegens den avond , als de Franfche fchandig gevlucht enuythet DcEnget-

geficht der Vlooten geraakt waren, fagen de 'Engelfche ook om een J^S' 1

goet heen komen , en raakten met een flagboeg , by 't verheffen van vlucht

,

de wind , boven de Nederlanders , vluchtende van defelve af by de

wind fofcherpop als mogelijk, doch wierden van de Nederlandfche ^
Vloot dien heelen nacht vervolgt, tot 's morgens toe, zijnde den

8. fttny , wanneer de Engel[che alleen maar noch met 50. zeylen,

anderhalfmijl boven wind leggende aanloefden , en fo fterk vluchten,

als fy vervolgt wierden ^ tot 's avonts toe , wanneer de Nederlandfchc

Vloot om 't mancpement van Kruyt en van eenige andere behoeften te

luppleeren, haar begafnadeKuft van Zeeland, blyvende vier my-
len Weft-Noort-Weft van 't Eyland Walcheren inde volle Zeeleg-

gen , alwaar fy van alles wierde voorden , ondertufTchen dat de Engel-

fche Vloot boven wind fo verre quam affikken, dat fy nauwelijx konde

gefien werden , maar alfo fy vreesde te naderen , begaf fy haar haaft cn j.cmcn
weder hoon; op de Rivier van Londen, daar fy tot den 20. fnny oP de Rivier

,r, br r ,.^ J ' vanLoyden.
taJtaterden , eer fy weder in Zee quam.

In dcfe Bataiüc vcrlooren de Franfche 2. Capitale Scheepen, veiiicsder

zijnde het eenewet 80. Stukken verbrant , en 't ander met 70. Stuk- J"
n

ïJgJ;
ken gefonken ; En de Engelfche 6. Capitale Scheepen , van de wel- k-her,

°

k-e dry de Vlagge voerden, zijnde 2. daar van verbrant, 3. gefonktn

en 1. genomen. Behalvcndefe genoemde Scheepen waren van haare

Lil hft'ncfaj
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mindere Vaartuygen als Branders , Kitfen&c. mede over de 20.

geruïneerr.

Daarentegen hadden de T^ederlajulers geen verlies van Scheepen,

a's alleen het Schip fofua uyt het Noortier-jshiariier , zijnde van

middel-bare groote, en eenige Branders, die niet alle vruchteloos

vergingen , behalven het Schip Weftergo , daar van hier boven.

Aan volk hadden de Engelfche geen minder verlies , als aan Schee-

pen , aifo haare Dooden en fwaar gequetften uytmaakten het getal van

2530. mannen, onder dewelke waren 18. Capiteynen en hooge

Cavaliers dood , en 19. fwaarlijk gequetil.

Den Dag na defe Bataille was een Dag, die men jaarlijxomde

Geboorte van den Koning van Engeland (die op den 29. Mey
Oude Stijl , of 8. fnny Nieuwe Stijl jaarig was) binnen Londen

vierde , en op den welken veele Vréugde-werken waren geprepareeft,

als verfcheyde Fonteynen , daar Wijn voor 't Volk foude uytfpringen,

en fchoone Vuyr-werken, die al ter plaatfe vaardig ftonden, daar fy'ge-

bruykt fouden werden ; Maar defe gemeynde Vreugde wierde door

twee groote ongevallen fodanig belet ,- dat de Wijn in de vaateri bleef

leggen by de Fonteynen , en de Vuyrwerken gefpaart wierden tot een

vrcugdiger tijd ; Want dry dagen te vooren , eer de Zee-Bataille ge-

fchiede , en het Gedreun van 't Canon binnen Londen gehoort wier-

de , ontftont in deCelve Stad by S'. Cathanjn aan de ^Rivier fodani-

gen vehementen brand, datter omtrent 120. Huyfen, 6. gemeyne

Scheepen en eenige Barquen indealiche raakten, waar door de ge-

moederen der Gemeynte met groote alteratie waren bevangen , die

noch te meer vergroot wierde door de onaangename tijdinge van haare

Nederlaag, dewelke hoewel men te Hoeve focht te verdonkeren,

nochtans fich ielve genoeg openbaarde door 't hangen der hoofdenen

de flauwigheyt der genen , die 't Hoffrequenteerden.

In Holland wierd het donderen van 't Canon op 't Strant bequa-

melijk gehoort, waar van de tijdinge komendein eenige Steeden,

wierden aanltonts de Klokken geluyt , de Huyfen geflooren , en in de

Kerken vierige Gebeden uytgeftort tot God in den Hemel , om am*-

flent'e van fijnen fterken Arm tegens de onrechtvaardige Wapenen

van fo groote Vyanden. Des anderen daags , zijnde den 8. funp wan-

neer door de eerfte vliegende , doch noch onfeekere tijdinge van het

Verlies van Wefel , Orfoft, en ISurik^ de Herten in Holland met

een groote vreefe waren omvangen , wierden defelve weder merklijk

verlicht, door defe gewende en aangename tijdinge yan Victorie op

Zee>
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Zee , dewelke door de Engelfche brieven grooter gemaakt wierde, als

men in Nederland felfs divulgeerde , 't welk geen kleyn mifnoegen ea

fufpitie in de Gemeynte verwekte tegenseenige der voornaamice Re-
genten in Holland, murmureerende , dat men in die bedroefde tijd

defe heerlijke Victorie verdonkerde , en door Vreugde-Teekenen niet

bekent maakte aan de gantfche Wereld.

Maar hoe dapper en gelukkig de Nederlanders > tot haar eeuwige re- ver!ï« det

putatie , tegens i. Vlooten van de Machtiglie Koningen der Wereld deis^eLa»,

op Zee waren, noch veel ongelukkiger waren fy op 't Land; wantfy d e.

binnen eene Maand (vanden 12. funy af te reekenen, ais den Trim.

van Condé by 't Tol-ht*ys den Rï\n pafTeerde, tot den 10. luly ,

als den Koning van Vjtrecht met fijn Leger opbrak ) byna Tonder ee-

nige refiftentie verlooren 3. geheele Provinciën, en de 4. reftee-

rende binnen korte dagen d'andere mede fouden gevolgt zijn , indien

niet eenige Fataliteyt en Goddelijke fchikkinge fulx belet hadde.

- Voor en al eer de Franfche eenige Stad aan den Rijn geoccupeert Knj"°raad

hadden, maar door het aankomen van haare groote Macht den Neder- in 't Leger

landen den ondergang dreygden , wierd tot Zutphen van de Heeren m«n detfYT-

Gedeputeerdens te Velde, van Sijn Hooghejt en van allede Gene- ful fol;de _

raals Perfonen in den Krijgs-Raad gedelibereert, of 't niet geraden fou- niet \

de zijn den Tjful te abandonneeren , en op eenige andere manier het

Land te defendeeren , wanneer eenige adviieerden het beft te zijn , dat

menden T(ful foude verlaten , alle Steeden wel voorfien, het platte

Land ten beften geven , en een Vliegent Leger in de Betattwe ofde

Velauwe vergraven, om daar mede de Deffeynenvan denVyandte
obferveeren , en al de Plaatfcn te fecondeeren , die aan den Neder-

Rijn, YJful of Waal noot mochten komen te lijden, gevende voor

reeden de onmogelijkheyt van den Tjful en T^eder-'JR.yn met fo wey-
nig Volks , als 't Leger toen was , tegens de Infultes van fo machtige

r^oivee»
SC"

Vyanden te.defendeeren ; Doch de meefte advifcerden , datmen den wierd, dien

ïjful naar allen vermogen foude trachten te conferveeren , waar toe mCn

e

.

lC

ook gerefolveert wierd.

Maaralfo menby nader overdenkinge bevont, dat het Leger aan

den Tjful te fwak was , om die Riviere te befchermen , waar in het

water door de extreme droogte hanftal wegraakte, svaar langs heen

de Retrenchementen niet wel gemaakt waren , en waar op den Vyand
vry iïerkcr afquam , als wel verwacht was , verfocht men van de Hee- en aan dn

ren Staaten fpoedige ailiftcntie ; En als men daar na fag, datuyt Hol- aivftenr^e

land niet als eenige Compagnien Waart-geiders tot fecoars konden vcifoeken.

LH z ka-
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komen , die noch eerft uyt de Garnifoenen moften gelicht werden , en

dat den Vyand alle de Steeden aan den Rijn metter haaft veroverde

,

vcnnderm- oordeelden de Heeren Gedeputeerden* te Velde en de Hooge-Officie-

fohulc
11 RC" rcn van >c ^eger DC1^ te zl

)
n voor de Sccuriteyt van den Staat , den Tf-

fttl te verlaten , en de volkeren aldaar leggende , in de naafte Steeden

te brengen ; doch aan^emoedigt vverdende door den Staat veranderden

van refolutie, fo dar fy den YJJitl tot den laatften druppel bloets wilden

defendeeren , feggende Sijn Hoogbeyt , dat bj van voornemen was,

liever te fierven , als van daar te wijken > en dien Poft niet als metfijn

©dlbetatien h ven te willen verlaten. Echter nam de generale verflagentheyt in het

daarover in Leger toe , werdende den Staat immiddels gewaarfchouwt , dat het

hï>'udc"

S§C " onmogelijk was, het doorbreeken vanden Vyand aan den TJfttl te

beletten, daar op men inden Haag op den n. fany begon raad

te pleegen , wat te doen ftont , om de Pro vincie van Holland te ver-

feekeren tegens den aankomenden Vyand , ingevalle hy den TJful

mochte komen te paffeeren, en dat het Leger onder Sijn Hoogbeyt

voor hem foude moeten fwichten. Het inlaten van 't water , en inün-

decren van de Landen , daar het nodig was , en Forten te leggen op al-

le fmal Ie Paffagien wierd voor 'teerfteen gereetfte middel gehouden,

en gerefob eert in" 't werk te ftellen , als de noot fulx voort mochte ko-

men te vereyfehen , door CommiffarifTen , die abfoluyte macht had-

den , daar in den dienft van 't Land te betrachten. Men vond goet noch

1350. Burgers na deFrontieren van Holland te fenden, en de re-

fteerende Soldaten en Waart-gelders daar uyt te lichten, om na de

Grave en Nimwegeo te brengen, doch en had geen efreel: , alfoden

loeftant van Holland fulx nieten konde lijden. En nademaal men
beducht was niet te Tullen ontgaan , of de Vyand foude in de Ovet*.

Betanwe doorbreeken (gelijk ook den dag daar na, te weten op den

12. luny gefchiede) of foude daar in komen door het belegeren van

Nimwegen , liet men in Holland de gedachten gaan, hoe, in wat

~?'.ya.iT root- voegen, en op wat plaatfe men den Stoel des Oorlogs in de Provin-

friddtom cievan Holland foude ftellen? Waartoe tsïmjlerdam wierd voor-
tot Aiuftef- geflagen , in meeninge , om derwaarts te brengen al het Geld uyt het

terde!isrod Comptoir vanden Ontfanger Generaal, en al het Gefchutuyt het

des OJilogs. Magazijn van 'Dtlft , mitsgaders de Vergadering* van Holland en

We[I-Vriesland , die men ook by provifie foude doen fcheyden , om
ten eerften binnen de voorfz. Stad van tsfmfterdam te convoceeren.

en om den Ter fel ver Vergaderinge wierd mede voorgebracht,dat men noch dien

teï/oTSc m^ lt C^cn ll ' flin}) depefches foude laten afgaan, dienende tot

fchey-
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fcheydingc van 't Leger , en de Steden aan eien TJfnl wel befet te laten Fromteren

met het Voet-volk , en het overijzc van dien met alle de Hooae-Om- .

vai,
L 9°

1Ja
/:
d

eieren van Campea met Scheepen over de Zuyder-Zee naar Amfler*

dam aftedoen voeren, om te gebruyken , dor 'tgeralen foude ge-

vonden werden , déRuyteryeinde Generaliteyts Plaatfen opdeBra-
bantfche Frontieren te leggen , om de opgefetenen ten platten lande

van de Brandfchattinge te bevrijden, Bommel , 5'. Andries en Voorn

.te voorden , en Heufden met het Land daar omheen onder water te

fetten, mitsgaders het Garnifoen van %avefteyn binnen de Grave

te brengen ; Doch is de evacuatie daar van den Gedeputeerden* te Vel-

de aanbevoolen, om defelve niet als in de grootfte extremiteyt te doen,

en echter gelaten aan haar oordeel en abfoluyte difpofitie. Dit felve

wierd ook by de Generaliteyt , na contradictie van een Gedeputeerde

uyt de Provincie van Vriejland , naderhand met cenpaarigheyt mede
geconcludeert , naar ingenomen Pr^advijs van den Raad van Staten.

Den Ontfanger Generaal , op ordre van den Raad-Penfionaris 's Lin^
«JWX fan de Wit pakten fijn Comptoirop, en 't Geld in Tonnet- wieiïi»

jes gedaan zijnde, wierd na tAmfterdam gevoert, om daar te blij- A"lftc
f
dam

ven tot nader Ordre. Men dede aan den Koning van Engeland de- enaanEnge-

monftreeren de progreffen vanden Koningvan Frankrijk enden Ja "

o f e

Ct

c .

naakenden ondergang van den Staat , indien Engeland fich van Vrank: w« gede-

rijk niet fepareerde, en den Staat afftfteerde, waar tcgens defelve
mo,lftiecrt-

fich weder in alle reedelijkheyt foude laten vinden , om Engeland cari-

tentement te geven , werwaarts ook ten dien eynde een Deputatie

gefchiede; doch waren de inclinatien van de Staatenvan Holland

meeft alle voor Frankrijk.* tSÏmjlerdam alleen toonde beter gene-

gentheyt voor Engeland te hebben , in cas men een van beyden foude

moeten kiefen , eneenige weynige Noort-Hollandfche Steden voor

geen van beyden , maar liever om fich ten uyterftente defendeeren.

Ondertuflchen dat men in Holland met dit overleg befig was , hoe F" r,r<- iie

men fich tegens den aankomenden Vyand foude verfeekeren , waren grcoten

de Franfche in haare Legers , daar mede fy eenige dagen onder de Stad Kujgs-ua*,

Emmerik, gecampeert lagen , niet min befig , hoe fy de Vereenigde

Provinciën het beft fouden invadeeren , en in der haaft emporteeren,

eer defelve in beter poftuyr mochten raaken ; Tot dien eynde hielt

de Koning met fijne Hooge-Officieren diverfe reyfen Krijgs-raad,

in dewelke ( gelijk namaals uyt den mond vanden CPrins van Condè «"Je'fleyn

gehoort is ) gerefolveert wierd , dat hy Condé met force foude fien te op Amftct-

paflèeren den Tjftti ofte Neder-Rijn , om fich immiddels , dat bet Le-
am '

L 1 1 3 ger
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eer onder den Heer ^Pyince van Orange aan den Tfful door de beyde

Legers van den Koningen den Veld-Marfchalk Tttrenne foude getra-

verfeert werden , van daar met 20. duyfent Ruyters , die elk noch

een man achter op/ouden nemen, in aller haaftde Felauw over te

begeven na iAm\lercUm , en fich daar voor te vertoonen fo fubijt , als

de tijdinge van haar aannaderen daar mochte komen , op dat hy die

'grooteStad (zijnde de Nobelile Partye en het Hert van Holland}

en door defelve het geheele Lichaam van den Staat , mochte verraflen

dat toen in en overvallen , als fy minft aan een Vyand dacht , en noch geenfms ge-

ftu

Ch

rw?°* bracht was in poftuyr van nodige Defenfie , zijnde ter felver tijd daar

binnen geene Proviiie van Bos-kruyt , dat al na de Vloot was verfon-

den , leggende de Steene Wallen Tonder Borftweeringen, Banquetten,

Zolderingen en Canon , en op fommige plaatfen noch met aarde niet

aangevult , en flu&üeerende in Difordre, die te meer foude zijn aange-

groeytdoor defe fubite Vertooninge en fchrikkeiijke Confternatie,

waar mede de mceile Burgeren fouden zijn overftolpt geworden , die

noyt te voren eenigen Vyand voor haare Poorten hadden gefien.

Een boet Un Na defe genomene groote Refolutie , ondertuffchen dat by de

de'^Franfcn ^Yiinfc^e noch gedelibcreert wierde, op welke plaatfe fy een van de

een weg aan twee voorfz.Rivieren bequaamft fouden paffeeren,addreffeerde fich fee-

Riin

den
keren Rooms-gefinden Boer fan Peterfa.gcnaamt aan de voornaamfte

der Franjeben , die fich toen binnen £wra*m£ ,'onthieldén, haai- bekent

makende , hoe dat hy woonachtig was omtrent Neder-Elten aan den

Oever des Rjjns , daar hy een ordinair Veer hadde , by welke occafie

hy van langen tijd in den Rijn op feekere plaatfe hadde geremarejueert

een Droogte , die by 't leege water , datter toen was , met Ruyterye

feer gevoeglijk konde gepafleert werden, te meer dewijl niemant

licht vermoeden foude, dat de Door-breuk daar foude gefocht wer-

den, en dewijl die droogte alleen maar met eenige Friefen onder

den Colonvel zsfylva belet was, dewelke door geduyrig heen en weer

marchecren > dan na Nimwegen dan na Soesberg en Zutphw dan

na Schenken-Schans heel waren vermoeyt en afgemat.

Condc komt Dcfen Voorilag behaagde den Franfchen feer wel, te meer, dewijl
aan 't Tol- j-£ .joor 'feekeren Rooms-gefinden Eedclman uyt de Betauwe , gelijk

dk'hy bc- men voorgeeft, wierde geconbrmceit, met wicn den Prins van fcondi
fiqhdgt.

, (Jen gedengncerden Pol t in perfoon ging befichtigen, en fulx den Ko-
ning rapportceren , die in de nacht tuflehen den 10. en 11. Juny

met alle fijne Grooten onder 't lichten van 200. fiambauwen van

%ees voorby Emmerik, na 't Tclbays reed, daarhy den 11. dito

aan
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aan de overzijde van 't "tolhuys op de Eltcfche Capktel-Weydc, die en met e?»

een hoog Oever hadde, eenBatterye dcde opwerpen, en met 12. ^"canon
Halvc-Cartouwen beletten , ais mede een Borfiweeringe voc'r de veifterkc

Mufquettiers vervaard!gen,ondertuilchen dat hy onder de Stad Emme-*
w,or *

rik. de kleyne Ponten uyt den Rijn op wagens liet fetten, en omtrent

de voorfz. Batterye voeren , om aan de Eltefche kribbe een Brugge

te leggen ; Waar op den 'Prins van Cotulé met defen Boer en alle

de Grooteop den w.'funy 's avonts fich te Paard fette, en 'm die

nacht fijne Cavallerye commandeerde , om mede op te gaan fitten,

met dewelke hy in 'tlufnieren van den volgenden dag, zijnde den

li. fitny , komt by't Tolhuys , alwaar den voorn. Boer voor uyt

reede , en de paffagie door den Rijn aanwees , .werdende gevolgt van welken Poft

3 6. a 40. Franfche Dragonders onder de Comtes de Cjuiche en *} orcccir
>

de %evel , die den Rijn met groote furie in reeden , en ongeacht

veele Mufcjiiet-fchooten haar ontmoetende , doordrongen tot omtrent

aan de overzijde, die op de hielen aanftonts gevolgt wierden van

grooter Macht , dewelke tot 'm 't midden van den Rijn fterk aan-

drong, terwijlen fohan Tiarton de Mombas Commiffaris Gene- WatquaK-

raal van de Ruyterye der Vereenigde Nederlanden , ( tijHdê een {J^
omt"

Franfchman van (jeboorte , en getrout met de Sujler van den jim-

bajfadeur Pieterde Groot, en van Sijn Hoogheyt op den 7 Juny

erdre hebbende ontfan^en, allede Troupenfo te Voet als tePaaraic

comwandeeren in de Betauwe , en alles te contribueeren 't gene tot de-

fet'jie van 'tfelve Ghtartier nodig en dtenjiig mochte fijn , hebbende onder

fijn Commando twee 'Regimenten te Paard , als dat van Soutelande en

Kingma , aanwelk^ laatfte Regiment eene Campagne ontbrak , en twee

Regimenten te Voet , als dat van Aylva , en Van Gent, dewelke hy

verdeelt hadde op de twee Heoft-quartieren aan 't Tolhuys en tot Hu{-

fen , blijvende de eerfle plaats voorfien met bet Regiment 'Paarden van

Soutelande , en het Regiment te voet van . Aylva , en de tweede Plaats

rret het Regiment Paarden van den Colonnd Kingma en 't 'Regiment te

voet van van Gend, daar van 3. Co*r<t>aTt:jen binnen Schenken-

schans quanten te liggen , ) fich met fijne onderhebbende Ruyterye dia ftef

begon te bewegen , in- allen fchijn , als of hy de Franfche wilde handel?
J

tegengaan , rydende dwars heen en weer door het Vriefche Voet-

Volk (dat fich fcer mannelijk weerde ) waar door eenige Soldaten on-

der de voeten fijner Ruyterye , en al het- Voet-Volk in fuiken difcr-

dre en confufie geraakte , dat de Franfche Cavalierye ( dewelke tot

in het midden van de Rivier door ordre van Condê ip lang ftil hielt,

tot
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tot dat de voorfz. i z. Cartouwen en alle de Mufquetten met fchroot

geladen over haare hoofden waren geloft op het Staaten Volk in de

Betauwe , die wat laager was als de overzijde , daar op Mombas met

fijne Ruyterye datelijk doorging ) geenfins konde gefteut werden» en

te vreefen ftond , dat defelve Tonder quartier fouden gemaffacreert

hebben alle die fy ontmoeten, fo wierp het voorn. Voet-volk, dat

De vnefen maar een enkelde borfhveeringe op de vlakke aarde voor fich hadde,

quafticr,
al haar Geweer neder , en riep-om Quartier , dat haar aanftontsvan

de Franfche belooft wierde \ Waar op den TV/»/ van Condt alle de

Ruyterye , fo als fy in en buyten de Riviere front , dcde ftil houden,

en fich in perfoon met meer als 3 o. van de Gequalificeerite de Rivier

overfette tot aan de overzijde , alwaar hy aanftonts in een ronden

kring Krijgs-raad hielt , wat na vorder te doen ftont , of die nu alre-

de fich gegevene te Pardonneeren , ofCapotte maken ; Immiddels

dat bv occ:- ontftont eenig tumult en geraas onder de Ruytcrs , die in de Rivier fo

fie van een dicht op een gepakt (tonden , dat fy den ftrcom flopten, en 't water

der de Fran- op ftouwden , waar door de gront , zijnde alleen los grint- ofwel-
fche» fant fo driftig wierd , dat de paarden geen vaftigheyt meer onder de

voeten hieldeu , 't welk oorfaak was , dat 1)uc de LongevilU , die

Lmnewiu te m ^ien kring met de rug na de Ruytcrs , en haar het naaftc ftont » fijn

niet liep, Piftool trok , om haar zeyn te geven van flil te houden , welk Piftool -

by ongeval af brande, dat.de Vriefen haar inbeelden een Zeyn te

waar door zijn aan de Cavallcrye , om voort door te fetten, en haar te maflacree-
Lmgniiie ren,daar op fy terftont haar nedergeworpen Geweer weder op vatten,
gedood, en r i • • i r « 1 • *2*i 11 •

tw/gequeft en lodanig in delen voorn, kring fchooten , dat byna niet cenen van
wierd. aldieHceren niet dood bleefoften minften gequetft wierd ; gelijk

dan den Duc de Lonaeville met twee koegels door de Borft doot ter

aarden viel , en den Trim van Condé met twee kocgels door fijn

flinker arm onder den Elleboog op twee plaatfen wierde doorfchoc-

ten , fteutende den derden koegel afop de knoop van de Zadel. Defe

Tragcedie fag de Koning met fijn Broeder felfs aan , flaande omtrent

een quartier uyrs van daar in 't hangen van den Elteren-berg by een

Wint-molen , van waarhy met groote ongedulten ftamp-voeten fij-

ne Groote fo ellendig fag onthaalen. De Franfche Cavallcrye defc

De Franfche onverwachte onthaalinge van haare Heeren en Meeftei s fiende , bar-

valr o'p d=
C

^cn mct ccn groote verwoetheyt los , en vielen met fdken furie als

Viiefen is, defperate menfehen op dcCc Vriefen aan , die na eenige vigoureufè

Refiftentie eyndelijk wierden vermeeftCrt , en 't meeftendec.1 door de

Franfche Rappieren , zijnde haare Carabijns^en Piftoolen in 't rijden

door ü
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door den Rijn nat geworden , doorftooken ,• die veele dagen heel

naakt daar ter plaatiè onbegraven bleeven leggen. Eenige Viiefen fal-

veerden haar met de vlucht , en eenige wierden gevangen na Em- vsn dewelke

menk. gevoert , alwaar fy meer als twee maanden met water en broot gen waden*
in groote miferie haar motten behelpen., zijnde defe Gevangene 2.

Capiteyns als ^Andries van Velfen en ^Dhco van Hemmema , 5.

Lieutenants als 1)ouwe van Eppema , Haio Twinberoen , Barent

Hekman , 'Bavius Rommeda en fohamies Bechius
, 3. Vaandrigs

als Fredrik^van Ockjnga ^Tarquimns Ber,tema en fan T)uden, daar

enbovennoch 4. Sergeanten -en 105. gemeene Soldaten. Alsnu
de Franfche defen Poft bemachtigt , en haaren Vyand verflagen had-

den , vielen fy met groote ongeftuymigheyt in veele huyfen , daar fy Het Telhuys

om fich te droogen , alfo fy tot aan haare fchouderen toe nat waren,fo
jj^jj

m

groote vuyren ftookten , dat de vlam den Boefem en Solder in 't huys

van den Iiifpector Rijkers aanftak , waar door de omleggende huy-

fen fo verre in den brant raakten , datter maar 6. in 't geheel over blee-

ven. Defen brant ging fo vehement voort , dat den Prins van Condé,

die aan de overzijde van 't huys van den InfpecTior , dat 't eerft aanging,

logeerde en verbonden wiert , in aller yl raofte verbracht worden in

een Huys op den Dijk , daar hy fecuyr mochte zijn. Met defen brand

raakten alles in ontftelteniiTe en confufie , invoegen dat de Franfche

aan 't pionderen vielen , waar van fy noch huyfen noch menfehen ver-

fchoonden , die fy van alles ontblooten , ja ontfagen haar niet , om te

fpolieeren het huys van den Kenr-Vorfl van Brandenburg* dat wel 't Huys van

met fèer dikke muyrènen fterke Toorens , doch met eeene Militie
denbürg

an"

voorfien was. Dit Huys was opgeftapelt vol van gevluchte menfehen word ge-

en goederen, fonyt Kleef, als uyt de omleggende Dorpen, van al
pondcrt -

't welke niet als naakte menfehen, en uyt de Bedden uytgefchudde vee-

ren overbleeven , konnende de Sauve-gardes , die even te vooren op

dit huys waren gekomen ,
geenfins de furie van haar volk iteuten, voor-

namentlijk als het gewaar wiert de koftelijkheyt van dien buyt. Na by

dit huys ftaat een ronden Tooren , wiens muyren 1 5 . voeten dik zijn, Cn een fas .

dewelke om fijne byfondere fterkte in den Spaanfchen Oorlog feer .
rea Tooien

confiderabel en van groote tegenltant was , alfo hy door fijne hoogte

niet beklommen , en door fijne dikte niet doorfchooten konde werden.

Defen Tooren was befet met 18. Mannen onder een Sergeant uyt

Schenken- Schans , die den felven verlieten , en fich na Nimwegen
retireerden, fohaaft fyTappen , dat de Vyand door den Rijn was ge-

paffeert, waar door defelve Tooren fonder (lag of{loot al mede in han-

M m m den
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den van de Franfchc raakte , die naderhand al 't hout-werk van binnen

uytbranden , en 't verwulft uytbraken , fo dat de enkele muyren alleen

maar overig bleeven.

t „.. -ii Dien fel ven avont wierd het doode lichaam van Duc de Lonoeville
Longevii;c .,. ->i j

word ge- in fijne kleeren met een Karos gebracht na Rees in. t huys vanden

ile

a

e

c

s

ht " a
Heer Scheepen Cornelïs Grom , daar het gebalfcmt , en voort na

Frankrijk, verfonden wierd.

enCondéna Den volgenden dag zijnde den 13. Iuny wierd den Prins van

dSrïem'üe Condï 's morgens in een Rosbaar door Switfcrs gedragen, en gebracht

Koning be- binnen Emmerik^ in 't huys van den Heer Burger-Meefter CanjJian
' Rademaker , daar hem den Koning op den 14. dito quam befoeken,

als hy op den 16. dito op Sacraments-dag heel vroeg met fijn Leger

opbrak naar Doesborg. Door defe quetfure van Condé bleefde vooriz.

groote Refolutie, om op Amfterdam te gaan, geheel achter , en

wierden de concepten geheel verandert.

vecieFian- Behalveii defe twee Heeren bleeven in 't felve refcontre noch
iche officie- dood de Graven van Tlcffis, T^ogent , en van Theobon , en de

tnge*iueift, Mejfieurs Gmtry , Boury , d''Aubuffon , de la Force en de la Salie,

met noch eenige andere , die ons onbekent zijn \ En boven dien wier-

den gequetft den Hertog van (foafftn , den Prins van Marftllac , de

Cjravcn van Vivonne , Sattx , 7(evel , en Lyonne , de Marquifcn

van Berin/ren , 1hermes en (fhavigny en de Mejfieurs Brouilly,

Monrevert , du Mefnil, de Montauban , d'Obterre, Beaumont , de

S. Arnoul , de Beaufort , Montreau , 'Beauveau , Soubife en meer

andere , die meeft alle aan haare quetftiren ftierven , 't welk naderhand
v*n dewelke meer is geobferveert , datweynig gequetfte Franfche weder tot haar

eureerc wier- voorige gefontheyt geraakten , waar van fommige meenden de oorfaa-
te:J - ke te zijn, dat de Franfche Chirurgijns haare medicamenten niet wiften

te appliceeren na het climaatvan de Nederlanden , andere gaven an-

Eenige offi- dere, doch onfeekere reeden daar van. Behalven defe verdronken noch

bonken""
^° vee'e Ruyters en Paarden , die door 't voornoemde en door 't fterk

aandringen van de achterfle ( alfo elk in defe expeditie de eerfte , en

niemand de laatfte wilde zijn ) van de ondiepe parVagie afraakten , of

de kribben te na quamen , endenbuykvol waters dronken , dat het

getal van alle de Franfchc doden op dien Poft wierde begroot over de

500. mannen.

Dien felven dag van defe Actie maakten de Franfche over den Rij»

noch vaardig haare Schip-brugge , daar over het geheele Leger van

den Prins van Condé aanftonts overtrek in de Betauwe.
Sijne
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Sijne Hoogheyt de Heer Trins van Orange defen onverwachten Cordate Re-

Doorbreuk der Franfcben verftaande , nam met den Heer Veld-
J
01"^,™"

Marfchalk Wurts een cordate Refolutie , om met eenige Regimen-

ten den Vyand te doen retireeren den felven weg , dien hy gekomen

was , maar vond hem met fo grooten Macht als een Water-vloet de

'Beta&we overftroomen , dat hy genootfaakt ware fijne goede Refolu-

tie te ftaaken , en bedacht te zijn op middelen van Defenfie , en dede

den voorn. Mombas om fijne verraderlijke A&ie apprehendeeren, t-Mombu -

,Tr • r» rr. ,
word gcap-

en in een Wagen met eenige Ruyters convoyeeren over Vytrecbt na piehcndcert

den Haag , daar het gemeene Volk op de been raakte , en de Glaafen

van fijn Logement infmeet , en 't was apparent , dat het raafende

Volk foude vorder gegaan hebben , 't en ware fulx gefteut was gewor-

den door de goede ordres en voorfichtigheyt der Hecren Burgermee-

fteren aldaar. Uyt den Haag wierd Mombas vervoert na 't Hooft-

Quartier van Sijn Hoogheyts Leger tot Bode-Crave in Detentie,

daar voor den Hoogen Krijgs-raad fijn Proces ge«naakt,en hy met vee- enfteik he-

le. Grieven befwaart wierde, als dat hy , om fijn Verraderlijk Deffeyn ' '
sti

te beter te doen reüffeeren, het Volk 5 dat hem Sijn Hoogheyt tot be-

fcherminge van den Rijn hadde toe gefonden , tegen ordre hadde ver-

fonden naar Nimvpegen , en den Rijn van Volk ontbloot ; en als den

Heer Weideren Gouverneur van Nimvpegen 't felve Volk by fich fo no-

dig niet oordeelde, als aan den Rijn, en hèt daarom weder te rug fond

na het Tolhuys , dat hy Mombas 't felve op den 10. Iuny de novo we-
der verfonden heeft , waar door het Vriefche Regiment heel afgemat

en gedefatigeert weder quam , als de Franfche Macht na 't Tolhuys

quam aanfakken ; dat hy door dit verfenden van 't Volk den Rijn fo

feer hadde ontbloot gehad,dat eenige weynige Ruyterye onderturfchen

verfcheyde Infultes der Vyandelijke Cavallerye op diverfe plaatfen aan

den Rijn met groot hafart hadden moeten repoufeeren , en eenige

Vyandelijke Ruyters weder uyt de Betauwe uytflaan , die den Kijn

al door gekomen waren ; en dat hy op den 10. Juny het Canon van

den TZjjn hadde verfonden , dat daar tot defenfie was geplant , en dier->

gelijke Schelm-ftukken meer. Hangende defe Proceduyren , en on-

dertufichen dat Sijn Hoogheyt daar over delibereerde , heeft hy , fich

van fijne tronloosheyt en verraderye overtuygt vindende,ondernomen,

by nacht uyt fijne Detentie te vluchten , en uyt te breeken , mitsgaders ontvlucht

fich met klimmen over de Wallen , en fwemmen door de Grachten j^J^
de"

van 't Leger , te falveeren , en naar Vytrecbt by den Vyand over te

lopen, daar hy fich tegens den Vereenigden Staat liet employeeren.

Mmm 2 Hier
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en word ge- Hier over is hy by den gemelden Hogen Kriigs-Raad gecondemneert,
fententieert. .

, / ' &.
, ,,° &

li--i
&

in voegen by de Sententie onder Nam. 42. blijkt.

Ne![
ei

j

ati

d

in Defen inbreuk der Vyanden inde Betauwe bleef in Holland fo

long niet onbekent , als het verlies van Wefel ( daar van hier vooren)

maar wierd 's anderen daags , te weten den 13. luny omtrent i.uyr

's middags aan 't Collegie van haare Ho. Mog. door een briefvan een

der Heeren Gecommitteerdens te Velde al genotificeert , waar door

het geheele Land raakten in fuiken Conflernatie , die noch met Pen-

nen te befchiïjven , noch met Tongen uyt te fpreeken is.

vfuc'fccTna

11 ^^ ^e
<^oven ' 'Betamv en VeUuw was op defe tijd noch weynig

beneden. gevlucht om de fecuriteyt , daar in de Inwoonders haar meenden te

bevinden wegens de Rivieren,daar mede fy gelijk op Eylanden omcin-

gelt waren , maar nu begonnen alle menfehen (behalven veele Rooms-
gefinden, die het Franfch-Troyaanfche Paard liever met vreugden wil-

den inhalen , als buyten laten ftaan ) gelijkerhand na beneden te vluch-

ten , en met Pak en Sak t'famen fo ftei k te verhuyfen , dat de Rivieren

met Schuyten en Scheepen, en de Land-Wegen met Karren , Wagens
en Paarden bedekt waren , en dat de meenigvuldige Vluchtelingen

door haar jammerlijk Lamenteeren eenyflelijk Geloey hemel-waart

opgaven , met dat vaft vertrouwen , indien fy in handen van haaren

vervolgen den Vyand mochten geraken, dat haarde feekere Dood
en de Mishandclinge , ofde ellendigfte Slavernye voor ogen ftont,

compareerende de Franfchein haare Overwinningen bydefnootfte

Barbaren en Tartaren , meynende dooreen valfch gerucht, dat de-

fel ve mede ar brachten eenheel Regiment Mooren met roode Man-
tels op witte Paarden fittende , die haare cnmenfchclijke wreethcyt

aan hun foüdeiv betonen.

Engeii-id Ai (b Engeland in de voooiïge Nedcrlandfche Troubles en Oorlo-

deri-.nd^?
gen fëer groot voordeel hadde getrokken uyt de vluchtende Neder-'

roe tkh. landeis, d;e in dat Ri-k fich quame-n te falvceren en neder te letten,

fo focht de Kening in delen tijd ; wanneer hy meende , dat de Neder-
landers in meenigte haar Vaderland foüden verlaten, de Vluchrelin*

gen aaa te lokken , om in fijn Rijk te komen wonen , daar toe hy pu-

bliceerde een Declaratie onder Num.A$. telefen. So nodigden die

vr.n groot en kieyn farmttydtn de Nederlanders mede tot haar onder

verfcheyde beneficien , doch kreegen geen toeloop, als van eenige En-
gclfche en Schotten , die in de Nederlanden gewoont hadden.

Tiuenne By occafie , dat den Trim van Condé gequetft was , kreeg <Dhc

SeThè'u- ^ Ttirsnm door ordre van den Koning het Commando over derTelfs

Ar-
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Armee j waarmede hyde 'Betauxve doortrok, admireercnde defc gervanCon.

heerlijke Lansdouwe en fchoon gewas , dat ter felver tijd in fijn vollen
de

'

bloefem ftont , en nam fijnen weg recht op Arnhem , detacheeien - En verdeelt

de eenige troupen , die de Boven-Betauwe door gingen fêhuyrhen , en het
/flre

.

r
a

de Dorpen van Elft en Valborg uytplonderen ; Van defe Ti oupen quaitieren?

begaven haar eenige na Knctfenburg , zijnde een Schans in de Betau- ^ na Knod.

vee, leggende aan de Waal tot verfterkinge van Nimwe$en , en an-
enburs»

dere na 't Fort Yjjel- oort , leggende omtrent een halfuyr boven zAm- na YflUl*

hem , op 't punt van de Velamve, daar den TJful uyt den Rijn loopt. 0<xt >

Dit Fort was zedert veelejaaren geraakt buyten aliepoftuyr, endaar

om ook met geen volk befet , hebbende het Retrenchement langs den

Tjful daar fijn begin genomen , alwaar was opgeworpen een hocge

Batterye tot Canon , om daar mede de Keur-Brandenburgfche Pley,

die daar tegen over leyt , en van alle Willige-boomen ontbloot Wasj

tekonnen befchieten. Op defen Poft lag een Regiment voet-volkin
t

i. D O
de Weyden legers-gewijfe neder-geilagen met hutten , als ook met af-

heyningen voor de Paarden , die daar verwacht wierden. Dit Volk
hoewel het met fchieten den geheelen namiddag van den 13. funy de

Franfche afkeerde , om niet door den Rijn te komen , die fcer ondiep

was , fo raoft het doch 's nachts rerireeren , als de Franfeèe met alle

macht daar doorfettcn, begevende fich aanftonts na Arnhem , om en mAm-
dat aan de Land-zijde mede te belegeren. De Troupen , die na Arn~ liem-

hem palTeerden, namen op den 13. Iuny en de volgende 2. dagen

en nachten haaren weg "oor by het Steedeken Huyjfen tui'ichen tfe

Lindaan en den Rijn, alwaar fv door twee Uytleggers uyt den Rijn

fo fterk wierden befchooten 5 dat iy tot tweemaal toe genootfaakt

wierden haaren weg te 'veranderen > en dieper Jandwaaifa in te

paifeeren.

Dele twee Uytleggcrs waren genoernthet Hvyste Dieren en het
j c ,, £

7
l

cTxee Uyt'
$ op

Httys Draltenburg , hadden tot Capiteynen Iohan Tempelfort en den Rijn van

het Soontjen van den Lieatenant Admiraal van Cent , doch onder het C oen.

Commando vanden Lieutenant Hans ffertwgr, en waven op de in-

ventievan denvoorfz. Lieutenant ^Aamir-aal , aan wien dcGecem-
m'.tteerde Raaden ter Admiraliteyt mede de directie daar over h;

gelaten , gemaakt tot Amfierdam , uyt Dennen- hout met platte Bo-
demen fon der Kiel , waar door fy niet dieper als anderhalve voet wa-
ters

;
gingen , niet tegenftaande elk zo. Stukken Gefchuts veerde-,

Nochtans konden fy niet dienen , daar toe fy gedeftineert waren , na-

mentiijktot Defenlie vanden "fjful , die geenüns navigabel was, uyt

M m m 3 welke
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welke oorfaak fy beyde op den Rijn bleeven , de eene van den Litu-

tenant Hertwig omtrent HnJ[en , en de ander een cjuartier uyrs on-

der het Tolbuys , om daar een droogte te bewaren , die wegens haare

ondiepte van derde halve voet gemakkelijk te paiTeeren was. Kort na

de Attaque en Doorbreuk van den Vyand aan 't Tolhuys Takten Capi-

teyn Pempelfort met fijn Uytlegger, op ordre van den Veld-Marfchalk^

Wurts , den Rijn af tot voor Haffen , alwaar hy , gelijk verhaalt is,

gefamentlijk met den anderen Uytlegger den voorby pafleerenden

doen aan de Vyand fo dapper onthaalde , dat hy niet alJeen gedwongen waslijnen

groore af- cours te veranderen , maar ook dien nacht op den Oever van den Rijn
bieuk, een Batterye op te werpen , daar uyt hy 's volgenden dags , zijnde den

14. Iuny , met 4. Stukken Canon defe beyde Scheepen meynde in

de gront te fc'hieten , dat doch onmogelijk was , alfo fy op de gront

vaft lagen, doch wierd met veele fchooten tegens een fo begroet, dat

hy geconftringeert was die Batterye voorden middag te verlaten, waar

om hy den felven namiddag achter de Malbitrgfcbc Kribbe op den

Dijk 3. fwaare Canons plante , daar mede hy van boven afdoor dek
Scheepen fodanig' fchoot , dat fy fo vol waters liepen , als den Rijn

doch worden diep was. Hier door als mede door manquement van Kruyt , waren de

Terbxant. voorn, refpective Capiteyn en Lieutenant genootfaakt haare Schee-

pen te verlaten , en in brand te fleeken , falveerende haar na de over-

zijde met een Aak, daar van fy eengroote meenigte by haaj: hadden,

die fy hadden weggehaalt , waar fy die maar vonden , om daar dcor

den Vyand het overkomen te difficulteeren.

dc stad De onfterke Stad Hujfen een half uyr van tsfrnbem in de Be-

dcordevtgi- taavce , doch noch op den Bodem van 't Land van Kleef leggende,

jantie van was door alle huyfen en ftraaten opgepropt met Menfchen en Beeften

veeren ge- van 't platte Land , en was in groot perieul door de voorby paffeeren-

i'aK-eert. Je Franfche uytgeplondert te werden \ Doch alfo de Heer Barent

Veeren Rechts-Geleerdeen Scheepen defer Stad voor het behouten

welvaart van defelve vigileerde , en fy met een Franfche Sauve-garde

uyt de Stad Kleef gehaalt voorfien , als ook van Stjn Hoogbejt een

fchriftelijke Sauve-garde geobtineert hadde , fo bleefdefe Stad tegens

de violentie der Franfchen behouden , fonder uytgeplondert te wer-

den , gelijk eenige fulx door abuys in haare Hiftorifche Verhaalen als

waarheyt hebben verhandelt.

De groote De exceflïve Droogte van den Hemel in dit geheele Voor-jaar , en

was°de^ w:rme Sonne-fchijn was den Franfchen feer voordeelig in 't confer-

Franfchea yeeren van haare gefontheyt , alfo fy geene veranderinge van lucht

dechgh
01*

gevoel-
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gevoelde» , en faciiitcerdc voor haar , tegens de gewoonte van dit

Climaat , fbdanig de Paflagien over de Rivieren , die anders tot geen

kleyne beveyliginge van Nederland ilrekten , datfy uyt de "Beta/s*

we in de Velauwe met haare paarden door den Rijn reden , en het

Leger van Sijn Hvogbeyt aan den TJfal leggende , van achteren

fouden overvallen hebben, \cnxj Sijn Hoogbeyt op den 14. fr.uy sijnHoog-

met fijn Leger was opgebrooken, en naar Vytrecbt geretireert, fen- m^^j"
dende bchalven de groote Stukken Canon in de .Steeden aan den Tfful gw op,

ook de Regimenten Voet-Volk van de Colonnels Cailiopijn en van en fen(j ee .

Beveren naar Nimwegen , Colonnel Ingcn Niemvland naar Vees- nige.Regi-

borg, Colonnels Ammema en Vrijbergen naar ssïrnhem , Colon- de steeden

nel Swartfenburg naar Zutphen , Colonnels Broursma en Stekke naar

Deventer , en de Colonnels Bamphielt en Ripperda naar Swol , en

verdeelende de Burgers uyt de Steeden Vytrecbt , <zAmcrsfort , Wi]k.

te Dnurfiede , &c. die mede in 't Leger waren gekomen , in deicl-

ve Steeden aan den TJful en tot Arnhem en 1S{im\vegen.

Het Leger, daarmede Sijn Hoogbeyt dien felven avont omtrent Hoe fterfc

10. uyren voorby Arnhem naar Vytrecbt retireerde , als de Franfche Was,dLi

Arnhem 's nachts om 3. uyren quamen berennen , beftond in 't ge- C
iedc

h
s

;.

p'

heel in 21. Regimenten, van dewelke 14. waren te Paard, en 7. retireerde.

te Voet. De Regimenten te Paard waren voor eeril de (jarde vanfijn

Hoogbeyt , en daar by de Regimenten onder de Graven van ISlufjaH^

Waldek., en Merode, ^rins van Salms , de Heeren van O i-dan?,

's Gravemoer , Almelo, Ginkel , ÜYkergen , Harfeite , Eppe , Io-

fepb , en Sarmiento , en die te Voet waren onder den Veld-Marfchalk

Wurts , onder de Graven van Hornes , Stirum en Solms en onder

de Heeren Acjnila » Golfeyn , en den Marquis de Wefterlo, Met dit

Leger quam Sijn Hoogbeyt op den 15. Iany 's avonts voor Vyt-

recbt , daar hy de Poorten geflooten vond , waar van wy hier na bree-

der lullen handelen , als wy eerft geiien lullen hebben , wat de Fran-

fche en Bilïchopfchc volkeren ondertuffchen verrichten.

Arnhem by Tacitus en andere oude Schrijvers Arenacum ge- arnhem

noemt , is de Hooft-Stad van 't Vierde syuartier van Gelderland , te

weten van de Velauwe , daaronder 5. Bemuyrde Steeden forteeren,

als Wageningen , Hattem , Harderwijk, en Elburg.

Defe Stad , hoewel die voormaals is geweeft van reedelijke Sterk- «es ïlecht

te, was door verloop van veelejaaren, en door verfuym vanderepa- lensfi/mT"

ratie der fortificatien , fodanig biryten poftuyr van defenfie geraakt, Fortificatie

dat fy ten tijde , wanneer fy van de Franfche wierde berent , feer qua- foen _

lijk
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lijk eenige rigourenfe Attaque hiidde konnen repoucheeren , alfoter

fel ver tijd de Fortificatie noch met geen eenige Schop aarde was ver-

beetcrt, en op den 15. lunf tot Garnifoen daar binnen waren ge-

komen met Patent van Sijn Hoogheyt alleen maar de Colonnels Vry-

èergen en Ammtma ydermet 8. Compagnien, daar by noch 3. a

4. gedetacheerde Compagnien te Voet , met eenige Boeren , en twee

Compagnien te Paard van Ofnahug en Balantin.

Overliet innemen van dit Volk delibereerde de Magiftraat van de

Stad met veele difficulteyten, doch refolveerde noch eyndelijk daar toe,

mits dat alle Officieren den Eed aan haar moften doen.

Den 1.4.Juny heeft de Magiftraat beyde de Colonnels met de Hooft-

Officieren en den Commandeur Halard op 't Stadhuys ontboden, 1

verfoekende eenige ordreüot defenfie van de Srad in cas van belegerin-

ge te willen (tellen ; Waar op fy de Wallen omgereden en alle Poften

befien hebbende , bevonden de Buyten-werken vol boomen en planta-

. gien , de Wallen vervallen, eenige Grachten droog, de Contrefcarp in

geen defenfie , en alles met huyfen en boomen rontom de Stad tot op
de Contrefcarp beplant, de Wallen van de Stad qualijk opgefet, geen

Batteryen vaardig of in defenfie , maar alles vervallen en tot geen te-

D^iagiftraat genweer in 't minfte geprsepareert. Waar op alle defe defecten en de i

ëcHuyfen en noctfiiakelijke reparatien van dien geremonftreert hebbende , bevond
ïiantagien fob je Magiftraat feer befwaart , konnende niet refolveeren de Huy-

sta'dterafee. fen, Hooven,en Plantagien buyten de Stad te raferen ofte planeeren,
rcn ' feggende dat het haar gemeente meer als 1. Tonnengouts fchadefou-

dezijn. Waar op anders niet is gevolgt , als dat alleen 2. a 3. huys-

jes aan de Muyr van den %yn in brant zijn geftoken.

ko
Turerme Vorders wierden Ordres op de Wachten geftelt , geduyrende wel-

Amhcm, ke befoignes Turenne fich aan de over-zijde des Rijns by de Schip-

brugge van de Stad. campeerde , en een Batterye dede opwerpen , fen-

dat hv -
^en^e e€n Trompetter aan de Poort , 't welk groote Alteratie en ver-

«vft, ' flagentheyt Vercorfaakte , vvillende de Magiftraat geen Refolutie ge-

ven , voor datfede Hopluydenen mindere Ledenvan deBurgerye

hadde gefprooken.

Na een uyr a twee vertoevens , quamen de Hooft- Officieren op het

Stadhuys en begeerden, fonder uytftel, den Trompetter weder te

rug gefonden te hebben , met een Antwoord , als dat de Stad gerefol-

veert was fich tot dienft van 't Land te maintineeren , en ten uyterften

te defendeeren , met welke antwoord den Trompetter ook moft

vertrekken.

O
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Op den Ï5. Juny in den Morgenftont verftonden de Hoofden De Beleger,

van de Militie , als dat den Secretaris van de Heeren Gedeputeerden nwft
ypeft

Verfïeeg genaam t , met den Trompetter na Mr
. Tarenne was ge-

gaan ; De Magiftraat daar op gevraagt zijnde , offulks door haar E.
Ordre was gefchiet , feydevan Neen, en verklaarde daarvan geene
de minfte kennifTe te hebben. Door encouragement' der Officieren

greep de xWagiftraat wederom moet tot defenfie van de Stad , en qua—
men eenige Burgers daar op aan de Wal , en eenige weynige Confta-

pels by 't Canon , die te vooren daar afwaren gehaalt , aanbrengende

Kruyt en andere behoeften , waar mede dapper op den Vyand wier-

de gecanonneert , van de fij Je van de Rtjn-poort , alwaar den Colon-

nel cAmmema fijn Poft hadde , en wierden een Franlche Graaf, en

den Ingenieur Hugo beyde met eenen Canon Koegel gedoot.

Op den middag wierde bekent gemaakt , dat de Vyand een Brugge De Franse

beneden de Stad over den Rijn floeg , en dat des Konings Troupen Brugge
C

ov«
boven by T/fcloort den Rijn paffeerden , waar op twee Capiteynen den

.
Ri

)
n

>

ydermet 100. man wierden gecommandeert , om de Brugge be-

neden te beletten , doch is het volk in 't chargeren tegens 160. Ruy- eenigC Fran .

ters, die het door den Rijn fetten na de Velaufche zijde , met dis- iche Ruyters

ordre geretireert , ter oorfaake , dat den Ritmeefter Halantin met door den

eenige Ruyters uytwefende cjuam rapporteeren , van een groote troep Ki
'
n-

vyandclijke Ruyters geficn te hebben , dewelke aan het gecomman-
deerde Volk den pas fouden affnijden ; Waar op voor de Sint fans

'Poort eenige huysjes en planketfels in brant geftooken en gcruïneert

wierden , fonder te weten , door wiens ordre fulks gefchiet was, doch

wierde Balantin daar over befchuldigt , 't welk fo groote verbitter-

heyt onder de Burgerye caufeerde , dat fich noch Burgermeefier noch

Officier op de Straate dorften vertonen ," en eenige noch met geluk

hetperieul ontquamen. Ondertuffchen paffeerde Turcnne fijne op- Turcnne
Pa-

gemaakte Brugge, en belegerde de Stad rondom aan de Land-zijde, Brugge, en

krijgende fijne Dragonders noch 1 2. Wagens , met gevluchte goe- ^
ek

?
ert

deren beladen , dat haar voor een buyt meer als van 40. duyfent gul- de Land'

dens verftrekte.
zyde*

By defe ontftelteniffe quam den Trompetter wederom aan de dat hy weder

Poort , en eyfte de Stad op met bedreyginge , dat de Konink , in cas °Pe> ft*

contrarie , 's morgens met de heele Armee om de Stad foude leggen,

en fijn DefTeyn met alle rigeur executeeren; Waar op de Magiftraat

na eenige deliberatien , noch eyndelijk met de Officieren refolveer-

den , hem buyten de Poort aan te feggen , dat fy by haare voorige re-

is! n n folutie
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folutic bleven. Ende alfo de Officiers de Magiftraat niet veel toever-

trouden , fonden fy mede een Lieutenant de Franfche tale verftaande,

om te weten , ofhet antvvoort aan den Trompetter wel wierde gerap-

Gecommit- porteert. Dit niet tegenftaande fo gingen feekere Gecommitteerdens

ïunubu - uyt de Magiftraat met den Trompetter na Monfieur Tnrenne y waar

over de Officieren fich formalifeerende , protefteerden ten hoogften

daar tegens , doch de Magiftraat verklaarde , fulks buyten haar laft te

zijn gefchict , met bidden en tranen in de oogen , dat doch geen hofti-

liteyt mochte werden gebruykt , voor dat de Heeren van de Magiftraat

wederom binnen waren gekomen.
confufie in Immiddels wafler groote ontfteltenis in de Stad } en op de Batteryen

ftuftai" van" nocri Conftapels j noch Kruyt , noch Loot , 't welk veele Soldaten

poenen, difcourageerde , en veroorfaakte , dat den ftilftant van Wapenen wier-

de gecontinueert van 's avonts tot 's morgens omtrent 6. uyren. On-
der defen ftilftant wasde Vyand,onderhet Commando van Ducde

Franfcheof- Vendofme met 500. mannen , tegens krijgs-gebruyk tot aan de
ficiers ko- drooge Gracht by de Ttyn-Toort geavanceert , ongeacht de harde

Rijnpoort. dreygementen , daar mede hem rul* verboden wierd»

Den 16, Jany in de morgenftont quamen verfcheyde Franfche Of-
ficieren aan de Éijn-Toort^an dewelke Wijn en Broot gegeven wierd,

't welk by d'Officieren van 't Garnifoen verftaan fijnde, hebben den

Commandeur daar over heevig gecenfureert en beftraft, te meer,dewijl

hy met geen van de Officiers yets communiceerde , of eenigen Raad
pleegde, waar op de Franfche Officiers afgewefen en vertrokken zijn.

DeGecom- De Gecommitteerde uyt de Magiftraat, van Monfieur deTuren-

"omeiwc re te rub§e komende , rapporteerden , dat Turenne haar na den

rugge, Koning hadde gerenvoyeert , om te accordeeren , dewelke tot Vellif

met de Hooft-Armee' was , en dat een of twee Officieren nootfake-

lijk mede derwaarts moften trekken,om voor de Militie te fpreeken.

en ga?n me? £>e Officieren defe groote ontfteltenifTe fiende , en het gevaarlijke
utee

f*
gevolg overwegende, alfo de Stad van provifie en ammunitie van Oor-

Miiirie na log ontbloot was , naar dat fy de Magiftraat over haare informele pro-
denxoiung. ceduren getaxeert.en heevig beftraft hadden, hebben eyndelijk den

Colonnel Vrybergen en Capiteyn Aarjfien , om voor de Militie het

beft mogelijk te bedingen , na den Koning gedeputeert , met de Ge-
committeerde uyt de Stad , van dewelke de eerfte aan den Koning ver-

focht fijne Protectie over den Adel van 't Quartier van Arnhem , hem
biddende , dat hy haare Privilegiën en Exercitie van de Religie wilde

conferveeren , 't gene hy haai* aanftonts beloofde $ De tweede verfoche

het
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het felve uyt den naam van de Gemeene Burgerye, en Burgcrmecfters,

biddende , dat hy haar als fijne getroufte Onderdanen wilde aannemen,

't welk fy ook obtineerden ; En de derde verfocht voor 't Garnifoen,

met geboogen knyen , den Koning om pardon , in cas het tegens hem
hadde gepecceert , en dat hy 't felve wilde vergunnen vrye uyttocht

met alle Wapenen en Bagagie , doch kreeg daar op geen fatisfactoire

antwoord.

Hier op quam omtrent twee uyren na den middag de Majoor van £
e Fraafche

de Stad op de Wal , metOrdre, dat het ganfche Garnifoen fich op nen Aam"
1"

de Markt foude begeven , alwaar de Colonnel Vrybergen daar over hem#

gevraagt zijnde , feyde van die Ordre niet te weten ; Ondertuffchen

vvierd de Savels-poort geoopent , waar door de Franfche onder

M.r
. Louvois en deflelfs Broeder den Aarts-üiffchop rfkn Reyms na

binnen marcheerden , feggende Mr
. Louvois , dat den Koning wilde,

dat het geheele Garnifoen foude zijn Vrifonniers de Cjuerre ofKrijgs-

Gevangene , dat fy haar Geweer fouden afleggen , haare Bagagie be-

houden , en in de groote Kerk opgeflooten en bewaart werden. Dit

alles ging met fuiken drift en haaftigheyt der Franfchen toe , dat de

opgeltelde Articulen van de Capitulatie ongeteykent bleven.

Op den 1 7. dito wierd de Magiftraat geinduceert , om defen vol-

gende Eed te prefteeren.

WT [weeren en belooventot God, den Koningva defen te kennen

voor onfen Souverainen Heer en Meefier , hem wel en getrou-

vpehjkje dienen tegens elk. een > en ingevalle wy gewaar worden of ont-

deden , datteryets fecretelijx gefchiet ofondernomen werd tegensfijnen

dienfi , (uilen wy den Gouverneur of diegene , dewelke de affaires van

fijne Majefteyt hier ter plaatfefuilen waarnemen , daar van advertee-

rtn, gelijkjwy mits defen fweeren en belooven. 'tot bekrachtinge van

*t welke , na dat den Eed gedaan is in handen van Monfeig. de S f.

Poange 7{aad des Konings in fijnen Raad van Staaten , hebben wy

Kichter , 'Burgermeefiers en Scheepens van defe enje Stad dit geteckent

vtet ons eygene handen, Den 17. funy i6~i.

Was ondeneekent

Evert van Delen van Laar. G. Cafijn van Heil.

Richter tot Arnhem en in de Velauwe. Jacob Everwijn.

G errit van Brienen. Johan op ten Noort.

Johan Brantfen. A. van Eek.

Alexander Benting. W. G. Huygens.

Arnold van Dans. G. Everwijn,

N n n 2 Knod-
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knodsen- Knodsenburg een fterke Schans met ^.Bolwerken en i. Punt,
burg, -

JS
-m ^en jaar

'

e j^ 0< £joor prins Maurits H.L. *JA/t. gebout recht te-

gen over Nimwegen aan de overzijde van de Waal , om de Stad daar

door te dwingen, gelijk hy defelve daar door ook heeft bedwongen, en
in wat (bit gebracht onderde fubjecïie van den Vereenigden Staat, Defe Schans

het was, was op de aankomft der Franfchen gebracht in een redelijken Staat van

Defenfie, door de goede voorforge van den Gouverneur Weideren en

de Magiftraat van de Stad , want de Wallen en alle 4. de Bolwerken

waren behoorlijk gepalliffadeert , en befet met 8. Stukken Gefchut»

doch de Grachten niet over dry voeten diep , het Magazijn , dat maar

voor een korten tijd was geprovideert , konde ten allen tijden uyt de

Stad voorfien werden, maar het Garnifoen beftond in 4. Compagnien,

onder de Ca^iteynen Verschoor mede Commandeur van dit Fort, Ca-
piteynen Weideren^Selts en Wagenaar, als ook den Lieutenant Hachin

met 86. mannen uyt de Stad gecommandeerde Volkeren , die t'famen

330. koppen uytmaakten.

omhlen^c- So ras binnen Nimwegen verdaan wierd , dat de Franfche by het

rafeert, Tolhuys den Rijn waren gepaflèert tot in de Betmxve , wierd aan

de Militie van Knotfenbnrg geordonneert , om het Dorp Lens , dat

dicht onder die Schans lag , afte branden , en alle boomen daarom

heen afte kappen , op dat de Vyand aldaar tot fijne avantagie niet fou-

en van den de konnen fchuylen , 't welk op den 1 3 . funy 's avonds nauwelijx was

Joguoiceert verricht , of 500. Vyandelijke Dragonders en andere Ruytcrs

quamen defe Schans omtrent de Moolen fo naby recognofceeren , dat

- fy door het fterk fchieten uyt defelve met verliesvan 2. paarden mo-
ften retireeren , fonder haar wederom te vertoonen , als 's morgens

daaraan, zijnde den 14. funy, wanneer fy na de verlooren Schild-

wacht buyten de Schans (taande 3. fchooten deden, en daar mede
weder efcapeerden tot den volgenden namiddag , zijnde den 1 5 . dito

EenFraufchc wanneer een kleyne Partye Franfche een quartier uyrs onderde Schans
ïjuye over- aan de Waal haar*vertoonde even op defelve tijd , als een Schip van
weldifueen . . -t > ' r

.

(chip mee Nimwegen met gevlucnte Goederen > vede Vrouwens en eenige
vluchtelin- Glas-blaafers daar voorby wilde na beneden, alfodaar omtrent noch

geen Vyand was vernomen. Defe Partye be^on het Schip van den

Dijk afte befchieten , 't welk fuiken alteratie in die onnofcle vluchte-

lingen verwekte , dat fy alle yffelijk lamenteerden , en dat de Schipper

het land fo veel mijden , als mogelijk was , waar door hy dit ongeluk

hadde , dat hy met het Schip te feer naderende een Plaat van Grint-

fant , die recht in het midden der Riviere lag , daar op vaft raakte , en

door,
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door het geduyrig fchieten der Franfchen noch de Schipper noch
ymand der vluchtelingen fich boven op 't Schip dorfte hafaidecren , om
't felve van de droogte af te helpen. Dit wierd uyt de Stad en van de

4. Uytleggers, die tufTchen de Stad en de Schans Knodfenburg la- door ecu

gen , aangefien , waarom een van die Uytleggers ordre kreeg , om «„ vfJeg-

't felve Schip te falveeren, en met fijn Canon den Vyand tcverdrij- ger»

ven; Maar in plaatfedat dienllytlegger fichhadde behooren te po-

fteeren tufTchen den gemelden Dijk, daarden#yandop was, en het

geftrande Schip , fo bleefhy heel achter de voornoemde fint-plaat aan

de zijde van de Stad leggen, vanwaar hyvoorbyhet Schip, op den

Vyand canonneerde, die fulx om de verre diftantie weynig achtende,

met een Aak ofSchuyt het Schip naderde en vermeefterde , en in 't ge-

ficht , en tot fpijt van de ftad eenig flecht goet over boort fmeet , waar dat fy uyt-

door hy het felve vlot maakten , en aan de Betauwfche zijde aan land PIo,ldctden«

brachte , alwaar fy alle die Vluchtelingen en Goederen pionderden, en

veele buyt maakten.

Tegens denavont omtrent 8. uyren, quamden Marfchalk Tu- Turcnne

renne met eenige Troupen te voet en te paard van Arnhem (dat op fijn
^n^dfen-

01

vertrek in ftaatwas om met den Koning te capituleeren ) voor Knod- burg. dat hy

Jenburg , dat hy aan de Ooft-zijde door de Troupen onder Comedc
eeê" r

*
•

Lovigni , en aan de Weft-zijde door die onder den Lienter.am Cjene-

raal Fottlcattlt belegerde , en aanftonts fterk uyt Mufquctten liet be-

fchieten, leggende fijn volk inde kelders van de afgebrande huyfen

van Lent bedekt voorde koegels uyt deftad, uyt de Uytleggers en

de Schans , die haar met groote meenigte naderden. Hier op wierd Krijgsraad

by de Officieren in de Schans Krijgs-Raad gehouden , en gerefolveert, der Miïltti-

C

fich met het uyterfte effort te defendeeren , 't welk fy aan malkan- Ien «

deren met hand-taftinge beloofden , en ingevalle fy met gewelt moch-

ten overvallen werden , dat fy haar dan alle fbuden retireeren by den

Kruyt-Tqren , om aldaar met de lont in de hand goede Capitulatie te

maken, of anderfins den Toren te doen fprin^en. In de nacht nader- Franrche at--

denfomtijds eenige vyandelijke Troupen tot dicht op 't Contrcfcarp, het halve

die hoewel door geheele charges van Müfquetten wierden verdrceven, ^iwc^k,

echter met groot geroep en getier eyndelijk op 't Halve Bolwerk met

fuiken furie aenvielen , dat Cy het felve feekerlijk fouden geempor-

teert hebben , indien fy niet met alle vigeur door Canon met Cardoe-

fenvol Mufquet-koegcls geladen , endoor Müfquetten en Granaten doch moffen*

fo wareu ontfangen , dat fy
genootfaakt waren met verlies van al yry reaen

3

rCCi

veel volk te retireeren , en de belegeringe met de fchop in de aarde te

• Nijd 3 be-
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beginnen? want fy van die uyr af, zijnde omtrent middernacht, haar

op het Contrefcarp begondente begraven, en haare Approches te

avanceeren te rugwaarts na de Grift-Dijk , onder de meenigvuldige

koegels uyt de Schans, daar mede dien geheelen nacht wierde gecon-

fumeert.

ruineeren Tegens het opkomen van den dag begonnen de Franfche het Halve I

»ueive halve Bolwerk inet fuiken furie te befchieten, dat fy 't felve byna ruïneerden,

fchieten, en de Schans-korven £n het Canon onbruykbaar maakten, waar door

die van binnen genootfaakt waren het Gefchut van daar af te trekken,

om 't felve te laten finken , om te beqüamer door een openinge in de

Borft-weringe des Vyands Approches te ruïneeren ; Doch dit wierd I

niet geheel voltooyt , ter occafie van een Trommel-flager , daar van

maakcn a,™ hierna breeder. Aan de Weft-zijde hadde fich den Vyand in dien fel-

c- TatteJ^
6
ven nac^c onder den Dijk geretrencheert , en de aarde na de Gracht I

opgeworpen, makende op Rraye-wald een Batterye van 6. Car-

touwen , dan is niet gebruykt , als tegens de Stad , na de Capitulatie

van de Schans,

mandant Voor den middag notificeerde den Commandant Verfchoor door
rerfcektiiyt een briefaan den Heer Weideren Gouverneur van de Stad, den flech-

affiftenüe. ten toeftant van de Schans , als dat de foldaten door het geduyrig

fchieten afgemat , en haare borden blont en gefwollen waren , heb-

bende elk in die nacht 9. a 10. maal haare Bandeliers geloft, en

omtrent izo. fchooten gedaan, waardoor hy in fuiken fchaarsheyt

van Mufquet-koegels en fchroot was geraakt , dat elk nauwelijx noch

dry fchooten meer overhielt , waarom hy verfocht eenige afliftentie;

EcnTain- Doch ondertufTchen dat die in de Stad wierde geprepareert , floegeen

de
e

wai

3

Ap°
P Tamboer op de Schans by 't fecreet ftaande Cfppel , 't welk in de

pel, dat oor- foldaten fodanigen alteratie verwekte, dat fy op de Wal haare hoe-
faak was van O

.
J z

't verlies de- den opltaaken , en om Qhtartier nepen , waar op de Franfche uyt
fei sdianfe.

naare "Werken komende riepen Bon Jghtartier , 't welk de foldaten fo

gaande maakte , dat fy tot geen ftilftant te brengen waren , wat devoi-m

ren den Commandant en de andere Officieren daar toe aanleyden , folF

dat defelve gedwongen na 't Ooft-Half-Bolwerk gingen , daar fy Com-

te de Louvigni fagen voor den dag komen , vraagende wat haar begee-

ren was , daar op fy antwoorden , datter een abuys door een Tamboer
gefchiet was , en dat fy noch aan geen overgeven dachten -, Dit dede

de foldaten op 't nieuws om Jguartier roepen , waar op Lovigni.

feyde , dat Monjiem Tmenne , die na by was , haar wel goede Con*

ditien foude geven , prefenteerende een Capiteyn en een Lieutenant _

tot
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totOftagiers, die binnen gelaten wierden , waar tegens weder voor Gedeputeer.

Oftagiers na buyten gingen den Capiteyn Wagenaar en den Lieute- de «y* de

nant tAlendorp , welke gevoert zijnde by Monfieur Foulcault ge- men'by
°

vraagt wierden , offy begeerden te capituleeren , waar op fy feyden, Monfr.Foui-

datoefe difordre alleen door een Tamboer, fondernoot, ontftaan
caUr

'

was , doch indien fy avantagieufe conditien konden bedingen , dat fy

dan wilden capituleeren; Foulcault vraagde haar, of fy gelijk het

Garnifoen tot Arnhem Krijgs-Gevangene wilden zijn , maar kreeg

geen andere antwoort , als dat fy haar, volgens haare gencmene refo-

lutie en onderlinge hant-taftinge , liever in de lucht wilden laten fprin-

gen , als fulke fchandelijke Conditien accepteeren ; Foulcault hoo-

rende , dat fy fo wel gerefolveert waren , en ovendenkende , dat van

fijn volk al by de 1400. a 1 500. gefneiivelt en gequetft waren , (ge-

lijk de Franfche namaals felfs feyden , en Comte de Lovigny bekende,

dat hy in fijn Regiment alleen aan doocen en gecjuetften hadde 700.

foldaten, en 34. Officieren) feyde , dat fy eenige Conditien fouden

concipieeren , 't welk Capiteyn Wagenaar aanflonts dtdo. , en die aan

hem prefenteerde , welke Conditien Foulcauh dede copieeren > uyt-

latende alleen een Articul , waar by gefpecifïceert was het afvoeren met wien fy

van 't Canon uyt de Schans , zijnde de reft van inhout , als volgt :
«ptfeléeiceii..

Willende antwoorden op de Vraag aan ons geschiet door den Heer
Verfchoor , Capiteyn en Gouverneur van Knodfenburg , fo hebben xvy

hem geaccordeert defe volgende Conditien : Dat byfal uyttrekjzjn van

de voornoemde plaats met volle Wapeneti en Bagagie , Koegels in de

mom , vrandende Lonten , flaande Trommelen , en vliegende Vaandels,

om te gaan met Pa(feport en Gelcyde na Groeningen, door dekortfle

vs'gy te weten, op defen eerjlen dag na Arnhem , {indien onder ons

Gebictis) en van Arnhem na Groeningen.

islldus gedaan in de Trencheè voor Knodfenburg, den 16. Juny,

*ƒ» den Mi&dag i6~i.

De Foulcault.

Hier op is 't Garnifoen uytgetrokken , achterlatende alleen maar '' Gamifoer

7. Doden, en mede voerende 5. a 6. Gequetfte, doch wierden Gioeningeo.

door de Franfche fo lang in haren voortocht opgehouden , dat fy eerft

op den tienden dag daar na tot Cjroeninaen arriveerden, alwaar den

bovengemelden Tamboer geaccufeert en geexamineert zijnde tot de

Galg wierde gecondemneert.

Van
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De Franfche Van de uyr af, dat Knotfenburg over was, begonnen de Franfcbe

^nvre/sn ^e ^a<^ Ntmwegen , leggende in 't hangen van een Berg , en langs

uyrKnodfen- de Rivier Tonder Wal zijnde , uyt 16. (tukken Gefchuts , van de wel-

ke de 8. grootfte achter den Dijkby den Roskam ftonden boven

den weg na Arnhem , fterk met Koegels,Vuyrwerken en Bomben te

en eyfehen befchieten , en deden de ilad opeyfehen , met bedreyginge van deffelfs

"
°p

' totale mine , fo fy niet wilde capituleeren , doch fulx hadde op de ge-

Courage der jnoederen der Burgeren geene operatie , die liever met verlies van
Eurgeicn. ^oet en ^Joet haare Vryheyt , daar haare loffelijke Voor-oiiders fo

lange omge vochten hadden , willende befchermen , als die fo ondank-

baar en fchandelijk overgeven , hebben dieswegen den Franfchen naa-

ren eyfch gererufeert , en afgewacht een formele belegeringe, waar

door fy geconftringeert mochten werden haare conditie te veranderen

daar van hier na breeder.

tigheytdec" Beneden de Schans op Kraye-Wald hadde den Vyand een Batte-

u^tieggcrs. xye van 6, ftükken (gelijk verhaak is ) opgeworpen, doch noch

niet in vollen ftaat van O ffenfi e gebracht, die evenwel fuiken flauw-

hertigheyt veroorfaakte in den Commandeur en Capiteynen van de

vier voorfz. Uytlcggers , die even boven de fchans lagen , dat fy om
haare fcheepen te filveeren , defehans en de voorfz.Batterye niet dor-

ften voor by varen na beneden , ( hoewel de Waal feer breet , en fy

felfs met veel Canon vocrfien waren ) maar haare fchoone fcheepen

liever in de gront boorden , en haar met haar bloote lijfnaar Holland

begaven , waar toe fy ncch door lang aanhouden by den Heer Welde- \

ren een pasport verkreegen.
Tiircnnc ^

trekt na Op den ï6. Juny veitrok Dac de Tttrenne meteenig ^>lkvan;

k
C
£n

EN Knotfenburg, als dat in het capituleeren was , na Schenken- Schans

,

schans, met fich derwaarts voerende eenige Troepen , daar hy Arnhem me- \

de belegert hadde gehad , met intentie , om door 't veroveren van die

formidable Förtreflè , daar van geheel Europa roemde, depaffagien:

van boven na beneden , en voornamentlijk over de Rivieren den Rijn

en Waal te faciliteeren , en volkomen te beveyligen het affakken

van haar fcheepen en Pontons met Artillerye , Ammunitie , Vivres 1

j

enalderhande Oorlogs-Inftrumenten , tot de Legers en belegeringe
j

van Nimwegen en andere fteeden nodig.

<iït hierbe- Schenken-schans is een Förtreflè , die altijd onwinbaar is gere'-l

Soxd*
VCn

Puteert > leyt op 't eynde van de Betauwe een halfuyr boven 't TolhuyA

op een Teninful ofHangend Eylandjcn 's Graven Weert genoemt,!

daar den Rijn fich in tweën verdeelt , den eenen Arm fijnen ouden.

.

naami.
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naam behoudende loopt voorby Arnhem , en den anderen de Waal
geheeten vloeyt vooiby Is^imveegen , zijnde gebouwt door aanraa-

dinge van den Colonnel Afarten Schink^ , daar van het noch hjncn

naam voert. Defe Schans, die in 't jaar 1586. de Infultcs vanden
Admirant van Arragon , genoemt Francifcus de Mcndofa , feer licht

affette, wierd in 't jaar 1635. als Cy maar met 60. mannen befet

was , door den Spaanfchen L', Colonnel Eenbolt op 't onvoorfienfte in

de nacht met 5 o o.mannen door een uyt gedroogde Graft befprongen

en weggenomen , en refifteerde de vigoureufe Belegeringe van Prins

Frederi!^ Henderik, H. L. M, inden jaare 16$6. negen maanden,

eer fy weder wierde verwonnen.

Op de aankomft der Franfcben was defe Schans in Fortificatie, .
Schenken

Magazijnen Garnifoenfo welverforgt, datfy fonder het minfte ge- Wei befoigt

vaar een lang Beleg haddekonnen uytftaan, doch gelijk geeneFor- was
>

treilen van den geheelen Staat in defen tijd fonder eenig eflentieel ge-

brek waren , alfo hadde defe Schans mede haar notabel Defect , daar

van \vy hier onder breeder.

Aangaande de Fortificatie defer Schans , die wierd uytnemende ge- fo
j

n Fortifi-

fecondeert doorhaare fituatie, wantfy tuflchen den Rijl en Waal
c '

inleggende, alleen maar t'approcheeren was over eenen Dijk aan de

Betauwfche-kant , mede tuflchen Waal en Rijn in gelegen. De-
fen Dijk was kort voor de Belegeringe dicht voor de Schans door ge-

meden geweeft , en met een Batterye voor de Poort verfterkt door

Ordre van den Veld-Marfckalk^ Wurts , doch was weder door Ordre

van den Commandeur , fonder de minfte kennifle van den Krijgs-raad,

eenige dagen voor de Belegeringe geflecht , op pretext van manque-

ment van Volk, daar nochtans de Schans nergens haar volk nodiger

hadde , als op dien Poft , dewelke bewaart werdende , bleefde gehee-

le Schans bewaart.

Het Quartier van Nimwegen hadde ep fijnverfoek, en opcon-

fent van den Raad van Staatenop fich genomen , defe Schans van al-

les te voorfien , ingevolge van 't welke het felve Quartier tot de For-

tificatie van defe Schans hadde befteet eenige 1000. guldens, die

fommige op 1 3 000. willen fchatten , waar voor het de Wallen rond-

om wel hadde laten opmaken en met fwaare PallifTaden en Storm-

palen cmheynen , de Borftweringen met Schiet-mantjes vol aarde ge-

vult bcfetten , en het Canon op de Batteryen met nieuwe Schans-

korven bedckken.De Grachten waren aan de zijde na den Rijn 2 a 3.

voeten , aan de zijde van de Waal eenen voet , en omtrent den voor-

Ooo oemel-
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gcmelden Dijk 5. voeten waters diep, doch defe ondieptens waren

met Vriefche Ruyters ofPin-Pallifladen fodanig gefecondeert , dat fy

den Vyand weynig of geene avantagie hadden konnen geven. De
Contrefcarp,die voorheen maar een Dijk was geweeft, dienende alleen

»ot affchuttinge van den ftroom , was door de onkunde van feker In-

genieur fo hoog verheeven , dat fy over de Fauchebrayen fodanig kon-

de domineeren , dat ingevalle de Vyand van 't Contrefcarp Meefter

was geworden , niemand in de Fauchebrayen hadde konnen logeeren.

en Msgazi.'n, Voorts waren de Wallen met 19. Stukken Canon befet , en in het

Magazijn noch in de 20. duyfent ponden kruyt en 500. Hand-Gra-

naten in voorraad. , Van Vivres was het Magazijn fo wd niet voorfien»

want omtrent 10 a ir. weeken voor de Belegeringe verkochten die

van Nitrtwegen al het Koorn , dat in 't Magazijn was , t'famen 100.

Malder, tenprijfe van yder Malder eenen Ducaton •, Dit Koorn had-

de wel eenige jaaren in dit Magazijn gelegen , was echter noch bruyk-

baar, als het gehavent was, gelijk het byde Burgers ook gekoften

gebruykt is. In plaats van dit verkorte Koorn-quam geen nieuw Koorn

weder in 't Magazijn , hoewel het belooft was. Niet tegenftaande het

Magazijn van alle Graanen ontbloot was , fo waren de Bakkers , vol-

gens haar aangeven , yder noch voor 5. Weeken ten minften voorfien;

Doch den voorraad der Burgers en 't gene de gevluchte Land-Iuyden

daar binnen gebefgt hadden , was , na 't gemeen gevoelen der felver

Burgers genoeg geweeft voor een halfjaar.

j's Gjrni- Het Gamifoen van Schenken- Schans beftondin 4. Compagnien»

dewelke met het Garnifoen uyt Emmerik^ , uytmakende 1 2. Com-
pagnien > en dan noch 2. Compagnien Waart-gelders verlterkt wa-
ren , welke 18, Compagnien uytleverden omtrent 1200. Mannen,
dieveele oordeelen fufficant genoeg tot defenfievan defe Schans, als

fy met goede Ordre en Couragie wierden gecommandeert. Den
Had Je een Commandeur van defe Schans was de Soonvan den Heer ten Haef

jongencom- Burger-Meefter Van Nimwe<ren , en Raads-Heer in den Hove van

Gelderland , die van fuiken eminenten pouvoir was , dat hy de Rid-

derfchap van het Q^artier van Nimwegen door de Steeden wiftete

brengen tot het confent , dat fijn Soon , die eerft van de Schooien

cjiiam , en maar 22. jaaren oud was , w' erde geitel t tot Gouverneur

van dit gerenommeerde Fort , eer hy noch Capiteyn was , 't welk

ftrijdig was met de oude Ordres en Refolutien van den Staat daarte-

gens genomen.

ittoSn!?^ £en%e dagen voor 't Beleg kreeg een Partye uyt Schenken-Schan$
" /*'

gc
*

J-OC:),



DERDE DEEL. 475
gevangen 4. Franfche met 3. paarden, onder dewelke een Fourier ren omtrent

en een Kok was, die tot Kleef voor de tafel van den Koning, als r"nfchege-
die noch by Emmerik^ gecampeert lag , hadden opgekoft alle vangene ge.

„Vifch, die daar te bekomen was; De Fourier vvierd mede aan de
plcc£t "

tafel gefet by eenige Officiers , dit haar met dc(é ViiTchen in 't huys

van den Commandeur vroolijk maakten, en onder een Glas wijn op
de Gefontheyt van Sij» Hoogheyt en van den Koning van Frankrijk^

te drinken, heel openhartig inde Franfche taal difcourcerden , dat

den Fourier aanhoorde.

Tot meerder fecuriteyt waren by dde. Schans in de Waal geor- Een mïsfaj

donneert 2. Uytleggers , met Canon en Volk fo wel befet , dat ^"y'j
{y feer licht den Vyand hadden konnen beletten de minfle Werken ger$.

*

op te maken aan die zijde , daar de Schans het fwakfte was > doch ge-

lijk den Commandeur de voorfz. Batterye op den Dijk kort voor

't beleg hadde doen weg ruymcn , even fo hadde hy de(c beyde Uyt-

leggers mede fonder eenige kennhTe van den Krijgs-raad , alleen maar

met communicatie van feekeren jongen Capiteyn , met wien hy in

alle voorvallen alleen raad pleegde , eenige dagen voor de Belegc-

ringe de Rivier doen affacken na beneden , waar door de Vyand te

minder obftacul vond in 't approcheeren , want als Duc de Turenne Turenne

na de veroveringe van Arnhem en Knotfenburg met fijn Leger op k

^
I
V

t

s

V00
J

r

den i6.funv weder teruggewas gekomen , floeg hy'tfelve byhet

Tolbuys neder , en liet voort daarna van de Ronduyt aldaar llaande,

op de Schans fo fterk approcheeren , dat hy 's anderen dags zijnde den

17. funy tot halfwegen al was geavanceert , fonder de minfte in-

commoditeyt van 't Canon uyt de Schans , dat op den Vyand en des-

felfs Approches niet konde flanqueeren , gelijk de Uytleggers be-

quamelijk hadden konnen doen. Van hier dedc Turenne de Schans cyft deldre

op eyfehen , onder fodanige dreygementen , als de Franfche gewoon °p»

zijn, doch kreeg mede defelve antwoord, die het Garnifben, na maarkriigt
gehouden Krijgsraad gegeven hadde op de refpective Brieven van een gc«e-

,L rj
b ^ ,

b &
• j j

r
o 1 « reufeant-

aen Hertog van Orleans , in dato den i$.funy-> en vanden Prins woortt

van Condé , als hy tot Emmerik^ van fijne ontfangene quetfure ge-

cureert wierde , te weten; dat fy gerefolveert waren ten dienfte van

den Lande , baar tot den laatften wan te defendeeren , 't welk nochtans

geenfins gebleeken is ; Want na dat den Vyand tot aan de Ronduyt approcbeerr,

omtrent 20. roeden van de Contrefcarp met fijne Approches was •

geavanceert, en daar een kleyne Batterye van 2. a 3. fokken hadde

geformeert , en na dat hy met 2. groote Pontons .( die elk uyt twee

Ooo 2 over-
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Twee vya'.i- overlandfche fcheepen met keeten aan 'malkanderen vaft gehegt

,

fons'opïn cn met balken en planken overdekt ; als ook met een houten

Rijn mc-ften Borftweeringe rontom waren opgehaalt , daar achter eenige (lukken
ictireaen.

Canon fl-on Jen ) van Emmerï^ af was komen fakken , tot- boven

de Schans, daar hy'tten anker fette, en 10. a 12. fchooten dedc,

die Tonder kant of wal te raken , over den Tooren vloogen ( van waar

hy haall: mort retireeren , alfo door 't Canon uyt de Schans de grcot-

fte Ponton fodanig was doorboort, dat deFranfche vreefden te fin-

Beviecfde ken) fo raakten eenige alteratie onder deVronwens, die feer lamcn-

wordïn"* teerden , uyt vreefe , dat fy fo barbarifch fouden gehandelt werden,

trooft door als fy gchoort hadden , dat tot Orfou was gefchiet , doch wierden

demi!
'Tl ' door eenige Officiers geruft gefrelt, met defc woorden : Weeft te

vreeden , het folder met od 'dan kpmen , w-wt \vy wel baafl goet accoord

}
a dcn

, fallcribet&riqen. Hier op dede den Commandeur de Officiers tot den
'

wieid gerc- Knjgs-raad convoceeren , alwaar gedelibercert wierde , wat haar nu

ecn^capim- te ^oen ^ont > en na ^at (1
'

een en d'ander alle de Defecten van binnen

lat.e, en de Macht van buyten op 't grootfte hadden uyt gemeeten , wierd

gerefolveert , dat men met 'Duc de Turcnne foude capituleeren fo fa-

vorabel als 't mogelijk was , principafijfc , dat men , tot meerder dienft

van den Lande , by de Capitulatie fonde bedingen vryheyt voor 't ge-

heele Garnifoen , opdat 't felve niet mede, gelijk andere Garnifoe-

nen , in de Kerk foude opgcilooten werden. In gevolge van defe refo-

die den 21. lutie , wierd de Capitulatie op den 21. J-uny gemaakt, behelfende,

icn wfeid°°" ^at net gen^ele Garnifoen met haare Bagagie liber cn vry daar uyt

foude trekken, en «econvoycert werden tot Coeverden toe. Dit

onverwacht en fchielijk overgaan van defc Schans , daar op veele groot

heyl gebout hadden , en daar in noch geen eenig menich gequetft, veel

cn vreemde m̂ dood gebleeven was , gaf aan de heelc werelt , doch voornament-
difcourfen Jjjk aan <-Je Boeren in de Berauwe groote reeden tot vreemde difcour-

fen, {eggende eenige ront uyt , dat 11000. Franfehe c
Piftoletten

dek Schans meer hadden verwonnen , als der Franfchen Wapenen
en Courage.

't Garnifoen Na dek gemaakte capitulatie wierd het Garnifoen metter haait nyf-

coaveSen Sc êt ' en ^oor eernge Franfehe Cavallerye geconvoyeert tot 'Ventecom
en word on- toe , alwaar het uytgep'ondert , en van kleedinge tot kouffen en fchoe-

iiyi gepion- nen incluys berooft , 'en aan het Munfterfche Volk overgelevert wierd,
deu

- • dat haar voert convoyeerde na Couverden , in welkers Belegeringe

den •Commandeur tenllaef (na 't oordeel van veele, tot fijn groot

geluk ) dood bleef.

On-
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Ondertuflchen dat Dhc de Tmenne met Arnhem , Kloppenburg De Marqufc

en Schenken-Schans geoccupeert was , avanceerde den Marauis de ^oc
r
hcion

1 r •
1 1 1 t- i" t

' iet Sauvegar-
Kocbefort met eenige gedetacheerde Troupen dieper de Kilaüvoe in, dein wa-
en verfeekerde op den & Jmy twee onfterke Steedjes met Sauve- «"rh^*
garde, als Wageningen en Rhenen , leggende het eerfce in Cjelder- "">
7tfW, en het andere in 't Sticht van Vytrecht , op den z_ dito de 1"Wyk te

Stad Wijkje Duur{iede aan de Lek, , en op den |- d'//o de Stad timers- s t e d e en

/<?rJ bevde mede in 't Sticht gelegen. ^ " E R s_

Binnen *s4mersjort kreeg Rochefort kontfehap niet alleen van de maakt aan.

groote confternatie , die binnen Naarden was, dat maar 4. üyrefil flagop

van daar is gelegen } maar ook van deffelfs flechte voorfieninge , (b in

Garnifoen als Magazijn , en dat de Fortificatie , die nu heel vervallen,

de Wallen en Batteryen , diefonder Pallifladen en Stormpaalen , en

de Grachten , die feer aangeland en ondiep waren , in korten tijd met
weynig koften , tot een feer redoutable Fortreffe , en tot een cpene

deur van Holland konde gemaakt werden ; fond daarom derwaarts

160. Dragonders , die op den 20. fhm onder den Ritmeefter Monfr. mtw&its

M 01 fel 's morgens om halfdryen daar omtrent komende T eenige wev-
hy I6°-

,

j o j o *j mannen fent
nige voor uyt na de Poort fonden , om de Stad op te eyfehen , dewel-

ke voor de Poort de Schiltwacht in de Franfche taal toeriepen , dat fy

uyt 's Konin^s Leger, dat in aantocht was, voor uyt gedepecheert d:ec'e
,

Stii-

ö
i r r? 1 n i ^ • • °- r

1
op eyfehen.

waren , om aele ltad op te eylchen , en goede Capitulatie te maken,

metbyvoeginge? dat fich de Stad ander[ms de ongenade van haaren

tritimphanten Koning [oude onderwerpen , en felfs oorfaal^wefen van

haare ujterjle ruïne. Dele onverwachte opeyfchlnge vvierd door de schrik van

wacht van de Poort metter haafr. bekent gemaakt aan de Hooft-Wacht binnen,

op 't Stadhuys , die de Schout , Burger-Meefteren en Scheepenen

aanftonts ontbood , om te delibereeren , wat te doen ftont. By defe

Vergaderinge wierden dry perfoonen , als de Out-Burger-meefler Gecommir-

Hans 'Bartelfe , en de Predicanten Winkel en Grouwels gecom- ^^ '^ *

ttiitteert, om ymand van de Franfche in te haaien, om op 't Stadhuys fonden.

met haar te accordeeren.Immiddels ontftont fuiken beevinge en fchrik

onder de Inwoonders en Militie , ( dewelke aan nieuw geworven
Volk, tot 350. Man onder den Overften Bakk??» doch demeeft noch

fondcr Geweer , daar binnen waren ) dat fy alle omfigen na een goct

heenkomen , eenige glijden langs de Wallen afna beneden, en waaden
door de Gracht heenea na buytenen, andere openden de Poort, die op

tSMuyden correfpondeeit, enfilveerden haar om het-feerfr. metter

vlucht derwaarts en na Wee/b ', De Regenten in plaats fy op 't Stad-

O o o 5 hiiys
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huys c!c Gedeputeerdens fouden inwachten, vluchten na de Oude Ha-
ven , van wairfy haar met een Vaartuyg Zee-wart in falveerden , la-

tende de Stadts Sleutels op de Brugge van de Poort liggen, fodat

niemand van de Regeeringet>p*t Stadhuys meer overig wasten tijde,

als de Gedeputeerdens , die voor de Pooit by de Franfche geweeft

waren , met een Franfche Officier weder te rug quamen , waar door

de Gedeputeerdens en overige Burgers genootfaakt waren , de Fran-

fche Dragonders binnen te laten komen , fonder voorgaande Capitu-

latie. De Gedeputeerdens fich verlaten fiende van de Regeeringe

brachten een Concept van capitulatie op 't Papier , waar mede fy haar

op een wagen transporteerden naar Amersfoort by den t5M>aT-

qnis ds Rochefort, die haar verfoek volkomen inwilligde, en de(e

Capitulatie teekende , waar mede de Gedeputeerdens weder na

Naarden vertrokken , luydende defelve aldus

:

Capitulatie. c
JO)en Marquis de Rochefort Luytenant Generaal van de Armeen

vanfjne Majefteyt , Capiteyn van fijne Lijf- Gardens , en in perfoon

commandeerende de Troupen van (ïjn Huys,

Doen te weten , dat fijne Majefieyt aan de Burgers en Inwoonders der

Stad Naarden heeft geaccordeert de geheele Vryheyt van hunne Con»

fcientien , de pojfeffte van hunne goederen , de ordinaire Privilegiën van

de Stad , en de proteftic vanfijne Majefieytfo over de Stad als over de

1)orpen daar van dependeerende.

Aldus gedaan in 't Feld voor Amersfoort den zo Juny 1674.

waren geteekent

Rochefort Hans Bonnet.
Andreas Winkel.
Jean Louis Grouwels.

VüfFran- Van de Franfche Dragonders , die in Naarden gekomen waren,

dïrÏÏSn verftouten haar vijf, om de Vluchtelingen uyt Naarden tot Muy-
binnen den toe te vervolgen, alwaar fv binnen komende fulke algemecne Al-
MVYDEN-

teratie caufeerclen , datter veele Inwoonders in die verbaaftheyt naar

Amfierdam vluchten , en veele in haare huyfen bleeven fchuylen,

fonder fich op de ftraat te durven hafardeeren. De Dragonders ftec-

fï/majk" gen voor ^e Herberg by van Beeck^vzn haare paarden , en maakten

ten. een wijl goet cier, ontnemende den Secretaris Snoekt, die devry-

moedigheyt namj om dek vreemde G aften eens te befchouwen , fijn

Dasje
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Dasje van den hals , en fijn Geld uyt fijn fik, ondertuffchen dat een

defer Franfchen fijnen baart liet accommodeeren , Tonder dat fy van de

vreesachtige Burgeren in eenioer manieren gemolefteert wierden , al

hoe wel fömmige al hadden gedelibereert , of fy defe Ruyters feilden

doodflaan, ofgevangen nemen, doch dorften tot geen vanbeyden

refolveeren , uyt vreele , dat meerder macht van den Vyand haar haait

mochte bykomen , en haar uyt weer-wraak mishandelen, 'e welk fy
niet hadden konnen beletten , dewijl de Stad geenfins u as gefoi tifï-

ceert , noch met eenig Kruyt , Loot ofGarnifocn voorfien. De Ma-
eiftraat, die wegens het vluchten der Imvcondercn fecr ftvak was, DeMag?.

hielt een Vergaderinge , waarin fy ceir'ge Articuien vaneen Ca- d.yGedep-.t-

pitulatie concipieerden, met dewelke fy dry Perfonen, als Burger- ^ff™!'*
meefter Arent Von^ Scheepen Geurt van Bee^ en een Burger

fafpar "Beilder naar Amersfoort committeerden , om met den Mar-
ejttis de Rochefort te capitulceren. Defe Gecommitteerdens met een

wagen tot Naarden komende hielden voor 't Stadhuys (lil , om te

vernemen, hoe 't daar geftelt was , enof'erook Gecommitteerdens

üyt die Stad mede naar Amersfoort wilden om te capituleeren. Na die met den

dat fy hier op tot antwoort hadden bekomen , dat de Gecommittecr- Mar<imsde

densuyt Naarden haar aanftonts fouden volgen , haaiten fy fich naar «pituieeren.

Amersfoort , daarfy ibdanigen Capitulatie met den Marquis de

Rochefort bedongen en onderteekenden, als die van Naarden , met
dewelke fy 'm compagnie, en onder 't Convoy van 30,0. Franfchc

Dragonders , die fecreete hft hadden , om Mujden te befetten , we-
der te rug reysden na Naarden , alwaar fy op haare aankomft ver-

ftonden, dat den Veld-Marfchalk Vorft Maurits tot Muyden had- VorftMau-

de Poft gevat, om den Vyand het verder inbreeken af tefnijden. ™*Miwïén.
Door defe tijdinge raakten de Gedeputeerden van Mujden in een

nieuwe alteratie, vreefende aan de eene ?ijde onderde oogen van

Vorfi Maurits in haare Stad te verfchijnen met een Capitulatie , en

aan de andere zijde , dat de Franfche haar als gevangens binnen l^aar-

d;n fanden ophouden . en qualijk tracteeren , dewijl fy haar geteeken-

de Capitulatie niet konden voldoen. Maar door dien den Franfchen

Predxant van Naarden genaamt Iean Louis Grouwels voor haar by

Mon[\ Moifel intercedeerde , wierd haare Capitulatie gefcheurt , en

fy gerelaxeert, om weder na Muyden te vertrekken, fonder te feggen,

dat fy gecipituleert hadden, daar fy Vorji Maurits feer befig vonden,

om de Advenues een'ger maten te verfeekeren , en de Stad te brengen

in ftaat , om refiftentie te konnen doen.

Ter-



lenige Fran-

fche in de
Bernwe ma-
ken groote
buvt.

<lie haar ont-

nomen
wierd door
"Jan 'BouwenSi

dewelke in

een tweede
Gevecht
komt,

]

TI EL be

fchrevcn.

+So 'tVERWERDE EUROPA,
Tcrwijlen den Marquiz Rochefort met fijne onderhebbende

Troupcn in manieren voorfz. op de Velauwe ageerde , trokken eeni-

gc andere gedetacheerde Volkeren onder 't Commando van den

Comte de Lorge de 'Betauwe dieper in, daar fy ten platten Lande

leer grooten buyt maakten
f
Tonder eenigen Vyand of tegenftant te

vinden , dat haar te ftouter maakte in 't voort-marcheeren , willende

elk de voorftezijn, om te meer buyt te bekomen , dat haar nochtans

mifte ; want 8. Standaaren paarden in defen voorfpoet in de Tieler-

Weert by 't Dorp Rumot komende wierden door 60. Snaphaanen

onder het Commando van den vaillanten Capiteyn fohan Bouwenfcb

Soon van G: 'Bouwnfch Burgermeefter der Stad Tiel in dier voe-

gen verwelkomt , dat firnte de Lorre gecpeft , fijn paard onder hem
doot gefchooten , en fy alle op de vlucht gedreeven wierden , ach-

terlatende omtrent 60. duyfent guldens aan buyt , die defe Helden

op gecommandeerde wagens leyden , in meeninge , om dien buyt te

falveeren, maar komende 3. uyren daar na omtrent Leerdam, raak-

ten fy in een tweede gevecht met 80. Franfche Dragonders, diefy,

gelijk de voorige , mede verdreeven , doch met defe twee rampen,

dat den voorn. Capiteyn met 2. Koegels, in de borft getroffen

wierd , daar hy naderhand noch ter nauwer noot van genas , en dat de

voerluyden met dien gemaakten buyt doorgingen , terwijlen defe

Actie duyrde.

De Vyand voerondcrtufïchen voort met verfcheyde Plaatfen te in-

corporeerden, onder anderen mede de ftad Tiel, dewelke omtrent

het jaar 451. onder Valentinianm de III. heeft beginnen groot te

werden uyt de relicpien van 't Roomfche Rijk in 't Weften , dat <>At-

tila een Koning der Hunnen ruïneerde , werdende defe ftad door de

Franken gemaakt tot de Hooft-ftad van 't Graaffchap Teifierbant , dat

in fich bevatte de ftceden en Landen van Bommel , Hemden , e^V-
kel , slltena , Vianen , Culenburg , en 'Buren, Van de Franken

raakte Tiel onder de Bijfchoppen van Vprecht , van die onder de

Brabanders en daar na onder de Celdcrjche. In 't jaar 1009. wierd

fy door de T^oormannen in de afiche geleyt , en in 't jaar 1501. ver-

branden die van de Bronkhorfche Factie den Walpurgfchen Toorn
met 140. menfehen , die fich daar op gefalveert hadden. In den jaa-

re 1286. wiertfydoor Reinaldde I. verwoeft, Anno 1315. door

Graaf Otta van 'Buren ingenomen, en Anno 1332. door Rijnaldus

de 1 1. voor een groot gedeelte afgebrant , en heel ontbloot van muy-
ren. Maar in dan jaare 1 5 28. heeft fy haar boven andere (reeden feer

be
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beroemt gemaakt door een dappere defenfie tegens Keyfer Carel

de V. diefe met drie Legers , beftaande in 20. duyfent mannen,
feer vinnig belegert hadde , en echter verlaten moft na 't verlies van

1500. mannen , tot welkers eeuwige gedachtenifTe de Magiftraat de-

fer Stad boven de Bftrenfe-Tooyt in een fteen defe Verfen heeft doen

nythouwen

:

tAfpice qui tranjis bancportam , mmia , turres,

Tormentis ,jaculis , quam lacerata feris !

Fortius exurgam Batavorum Cjentis afylum,

Tro qitibtis , ut vici , pralta duro. mthi.

Defe Stad in den jaare 1672. den aannaderenden Vyand met feer tW foei<t

groote fchreeden in 't Land van Kleef fiende avanceeren , begon te fl^ht^con*

confidereeren haaren feer flechten toeftant , alfo fy was fonder Fortifi- ftJ™tie s e"

catie , Magazijn en Garnifoen , om welke reeden de Magiftraat uyt weiden,

haar committeerde de Burgermeefteren Didericb van Riemsdijk, en

Otto van Wijbe Heer tot Echtelt na 't Leger van Sijn Hooghejt den

Heer Trince van Orange , dat aan den Tjful gecampeert lag , om al-

daar aan de Heeren Gecommitteerden* van baare Ho: Mog: en aan

Hoog-gedachte Sijne Hoogbep te remonftreeren den foberen ftaat

en fwakheyt van de Stad, en dat de Stad T^jmwegen in volle Defenfie

zijnde , de Koning defelve plaats wel mochte voor by marcheeren

,

of fijn Leger daar van afrukken , en de Stad Tiel nevens de Forten

van Najfauw of Voorn en *y4ndnes , die mede onvoorfien waren,

komen aan te doen en te emporteeren , waar door de Vyand als dan

van beyde de Rivieren de Maas en Waal foude meefter werden*

In gevolge van defh refolutie remonftreerden de voorgemelde twee

Gecommitteerdens het felve aan de hoog-gemelde Gedeputeerden!

te Velde , die haar renvoyeerden aan Sijn Hoogbejt , aan wien fy

haare Commiffie , in voegen als voorfz. afgelegt hebbende , heeft

Sijn Hoogbep haar geantwoort , dat hy foude doen 't gene doenlijk

foude wefen , waar mede fy haar affcheyt namen , verwachtende daar

op eenige aflïftentie; Doch alfo fy tot den 13. Juny geen middel JJoXg"*
vernamen,waar door fy 't gevreefde konden prevenieeren,heeft de Ma-
giftraat een nader expediënt bedacht , als dat men den Vyant tuffchen

het ampt van Over-en Neder-betauwe door een fekeren aldaar ge-

legen Dijk , genaamt de Dwarsdijk, foude konnen affnijden , ende den

felven dijk door eenige opwerpinge , met befettinge van krijgs-volk

defendercn, ende vervolgens, 't felve ampt van Neder-Betauwe, Stadt

Pp p van
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van Tiet ende het ampt van Tieler-weerd > neftens d'andere Steden

en Landen , tuflchen Waal en 'Rijn benede-warts gelegen , tegens

de invafie en den beduchten overval van den Vyandmaintineren.

Waar toe dan van nieus Commiflïe wierde gedecerneert op de
door twee Heeren Burgermeeftren D T

. Cje?ard "Bonwenfch ende Alben van

teerdens, Lith de Jeude , om dit voorwerp aan de hoog-gedachte Heeren Ge-
committeerden van haar Ho: Mog: ende Sijn Hoogheyt in beden-

ken te geven, alvorens fy met den Amptman ende de Ridderfchap

des voorfz.ampts van de Nederbetauvve
:

tfelve in overlegginge fouden

genomen hebben.

Defe twee Gecommitteerdens achter volgens der fel ver bevel ter

nier den°
Ver

audiëntie van wel gedachte Heeren Amptman ende Ridderfchap ko-
Amptman mende, ende haar voordel dien aangaande gedaan hebbende , is het

nccicii,
° felve als niet onaangenaam opgenomen , ende by haar Hoog Edellie-

den goet gekcurt , committerende des wegen den Heer Amptman
Caarl Vijg Heer tot Soelen en Svcanenborg nefFens den Heer Wilt

van Broekhu-jfen Heer tot Ecl^, om den felven voorflag eenpariglijk

aan de hoog-gedachte Heeren Cjecommitteerdcns van baar Ho: Mo.:

ende Sijn Hoogheyt voor te dragen.

, Maar allo fy Gecommitteerdens op den 4. Iuny haare reyfe na

gseu effea. lAamhem aanfettenden met meeninge, om het Leger van Sijn

Hoogheyt aldaar te vinden , ende vervolgens haaren aanbevolen laft

uyt te reyken , fo is 't ondertuilchen gebeurt r dat fy door menigte

van vluchtelingen ontmoet werdende , verwittigt wierden. , dat

het Leger van Sijn Hoogheyt tot ^Aarnhem was opgebroken , ende

na gifïïnge, fich omtrent Vjtrecht foude bevinden , dat ook fy vluch-

telingen door den Vyand fterk nagefet wierden , diervoegen dat nau-

lijks raat wiften , om t'ontkomen , waar door voorgemelde Heeren
haare reyfe hebben moeten ftaken ende te rug keeren, te meer dewijl

haat verfekeringe gedaan wierde , dat den Vyant de plaatfe , die tot

haar aflhiyt'inge was uytverfonnen, aireede was voor by geftreeken,

fo dat de executie van 't voornemen hier door vruchteloos ende ver-

ydelt is geworden.

cuylen- Hter op is gevoigt, dat de Heeren van de Steden Cuylenburg
b u on" cn ^ ll R E N> °Pmerkende haare onmacht tot afweer van een fo mach-

krifgen tigen Vyant , uyt het midden van haare Vergaaderinge eenige Leeden
fcmre-gaide. nebben aanbevolen, om Sauve-Garde by den Hertog van Turenne

voor haare Steden ende onderhoorige Kerfpels te verfoeken , dewelke

by haare te rug komfte onder andren ook mede brachten , dat wel

dach-
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dachten Hertog haar Ed: in 't byfonder gevraagt hadde na de oor-

faak , ende wat het beduyden mochte , dat die van Tiel (waar by haar

Leger fo veel nader was) vertraagden , om dit felve verfoek te komen
doen , ende dat fy daar op geantwoort hebbende , fulks niet te konnen

weten , dat den Hertog feyde , dat het voor haar hoog tijd was , ende

dat fy by langwyliger achterhout haar felven in een merkiijk verderf

foude inwikkelen.

Ondertuffchen hadden fich de Regenten met fuiken meenigte ge- ondemifi

falveert naar Holland, dat de Burgeren op haare bier-banken in de ten^Rc-'
Mol-kroegen de Magiftraats plaatfen met befpottinge opveylden , al- gemen van

fo maar twee Burgemeefteren Riemsdijk en Vries alleen noch ge- Ventwce.

bleeven waren , die de 5. Burger-Capiteynen op 't Stadhuys ontbo-

den , en verfochten haar met raad en daat te willen aflïfteeren ; De
Capiteynen oordeelden by haare antwoord beft te zijn, dat men alle die door Ge-

de Burgeren onder haare refpecüve Vaandels foude vergaderen , en „^""Bir"
haar advys hooren , offy niet goet fouden vinden , dat beneffens de 2. geryc wor-

voorn. Burgermeefters tot de Regeeringe ook fouden gevoegt wer- ^ert?"

den de refpeótive Officieren met 2. burgeren uyt yder compagnie,

het welk de 2. Burgermeefteren approbeerden , werdende daarop

de Compagnien aanltonts vergadert, die dit project mede voor

goet keurden , fulx uyt de Gemeente wierden genomineert de Hee-

ren fohan forel van Bodek. Heer tot Wintersheym , f*,
facob van

Beynhem, Joachim Foyert Landfchrijver, Adolf Blanker. , Iacob Ko^,

Cornelts Winands , Jan van Aalthuyfen , Gijshert Vuiler , Hendrik.

Royer en Herben van Oyen , die alle aan handen der Burgeren be-

loofden haar uyterfte vermogen tot voordeel van de Stad , waar op fy

voorts met haare Officieren door defelve Burgermeefteren op 't Stad-

huys wierden ontboden en Seïlie verleent, by dewelke de Burger- met dewelke

meefter Riemsdijk, proponeerde, ofmen niet behoorde Gecommit- foiveerr,

teerdens te fenden aan de Heeren Gedeputeerdens te Velde en aan

Sijn Hoogheyt , om nochmaals bekent te maken den Hechten ftaat

van de Stad , en fpoedig fecours en afliftentie te verfoeken van alle

nootfakejlijkheden , en ofmen niet feekere Perfonen foude nominec-

ren , die eenige articulen by anticipatie mochten op 't papier brengen,

om fich in tijd. van noot en confufie daar van tot gemeenen beften te

konnen bedienen.

Tot dit laatfte werk wierden gecommitteert ( fo gcfeyt werd ) tot een pro-

1\ lacob van Beynhem , en dry Doctoren 'Alten* , 'Slanken. eif'jgjjj
*'

Koky en tot het eerfte de voorn. Heeren Bodek en Foyert , dewelke entot eenbe-

P p p 2 haar feHdinge a«n
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haar op rcys begeven hebbende , zijn voorts op 't aandringen van het

gemeene Volk ook bodens uytgefonden na den Hertog van Turenne

omtrent Aarnhem , om te gelijk mede een pafpoort te hebben voor

haare Gedeputeerdens , om de Stad mede onder Sauve-gardens te

brengen,

DeHeeren TSodck^ en Foyert des anderen daags te rug komende,

rapporteerden , dat fy na alle aangewende devoiren ende moeiten

Sijn Hoogheyt niet hadden konnen aantreffen , hebbende felve tot

voorby Vjtrecht geweeft , alwaar van verfcheyde perfonen ver-

ftaan hadden , dat hooggedachte Sijne Hoogheyt dien nacht tot Woer-

den foude hebben geflapen , ende na alle apparentie een keer foude

doen na 's Cjravenhage , waar op haar Ed: oordeelden , dat in cas
fy

haare reyfe verder quamen voort te fetten,in hare te rugkomfte lichte-

lijk befet fouden zijn geworden, ende zijn alfo die Heeren Gecom-
mitteerdens voor hare aangenomene moeyten bedankt, onder goet

vinden, dat men al het felvige by miffive aan haar Ho: Mog: ende

Sijn Hoogheyt foude bekent maken.

Achtervolgens de voorfz. refolutie , fijn door die van de regeeringe

twee byfondere brieven , beyde van dato den tf. fttny afgefonden,

den eenen aan haar Hoog Mog. de Heeren Staaten (generaal , en den

anderen aan Sijn Hoogheyt den Heere 'Vrince van Orange , in fubftan-

tie dit volgende behelfende , dat alfo men nu feekerlijk bericht was,

dat het Leger van Sijn Hoogheyt tot beneden Vytrecht was afgefakt,

invoegen dat voor haar geen hope van befcherminge meer overig,

ende dat die van Cuylcnburg , 'Buren en andere airede Sauve-garde

bekomen hebbende , haar lieden hadden doen waarfchouwen , van

niet langer te willen vertoeven in het felve te verfoeien , alfo fulks op
het fpoedigfte niet gefchiedende , den ondergang van haare Stadt , en

een totale ruïne der Ingefetenen alle uuren te verwachten hadden,

dat diefwegen tot verhoedinge van al het felvige , eyndelijk mede had-

den moeten rcfolveeren , om de Sauve-garde te laten verfoeken , bid-

dende dat fulks ( als door een fo aandringenden nootdwang gefchie-

dende) by haar Hoog Mogende en Syn Hoogheyt ten beften ge-

duyt , ende niet ten quade mochte werden opgenomen , ende met
cenen die vooifieninge gedaan , dat door de Militie van den Staat

haare Ingefetenen vorders geen fchaade meer aangebracht moch-
te werden.

En fijn als doen ten /elven dage by het afgaan van de vooriz. brie-

ven, door Burgcr-meefteren , Burger-Hoplieden , en Onder-Offi-

cieren
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eieren, mitsgaders door de Gecommitteerdens uytde Burgerye be-

machtigt geworden , denHeere Wilt van Broe^huyfen Heer tot Eek, -

Richter Adolfvan Blanken, Gerard van tyfltena , Advocaat ende

Joban van 'Telt , om uyt der felver naam by Duc de Turenne tot ver-

feekeringe van de ftadt Hel het Dorp van Santwyk. en ondergehoori-

gelanderyen Sattvegarde teverfoeken.

Defe Saptve-garde invoegen als voorfz. geimpetreert zijnde , is by dat Tiel aan

defelve Vergaderinge goetgevonden , om haar Hoog Afog. en Sijn jjj"™ ^°-

Hoogbeyt het felve weder by Mi/live bekent te maaken (gelijk gedaan Sim Hoog-

is op den t| funy 1672. ) en daar by te rememoreeren de Commis- ^it^**'
fie ende laft voorheenen op en aan de Heeren Burger-meefteren

Riemsdijk, ende van Echtelt gedecerneert , dat ook op den 6. Iu~

ny aan haar ^Hoog Mog. en Sijn Hooghejt bekent gemaakt was,

hoe dat om de geinfereerde redenen , Sauve-gardt hadden moeten

verfoeken. »

Tot Tiel focht den Vyand fich naukeurig te informeeren,op de con- De Franfche-

ftitutie der Schanfen Voorn en Sf
. Andries , beyde Voor-muyren ™akc»«n-

van de ftad en 't Eyland Bommel , 't welk ter ooren van die van Voorn schans te

komende *, eenige burgers , uyt vreefe van haaftig overvallen te wer- VOORN»

den , dede refblveeren , om met een foldaat , die Franfch konde fpree-

ken , en onder de Compagnie van den Commandeur Ian van Delen

Heer tot Lent diende, fonder eenig verlof, op den fj. Iuny na

Tiel tegaaii, alwaar fy aan de Franfcbe den foberen toeftant van

haare Schans genoegfaam afbeelden > als namentlijk , dat maar alleen

de voorn. Compagnie daar in tot Garnifoen lag , die onmogelijk de die in fobei

minfte attaque konde afkeeren, omdat de Wallen en de Bolwer- J^
ftaat

ken gelijk ook de Halve-Maan voor de Poort, die hoewel reede-

lijk met Borftweeringen en Bancjuetten , nochtans met geene ftorm-

palen ofPallilTaden voorfien waren ; dat de Grachten om haare on-

diepte waren aanbefteet , om gediept te werden , doch fo laat , datter

noch niet aan was begonnen ; dat het Contrefcarp heel vervallen lagy

en dat het Magazijn van alles redelijk wel was voqrfien, en 23 a 24.

meeft Metale en fwaare ftukken , doch feer weynic; Boskrnyt in voor-

raad haddc Hier op fouden defe Burgers met de Franfche , fo gefeyt

word , provifioneelijk hebben geaccordeert.

Den volgenden dag., zijnde den j*. funy pafleerden 400. Franfche «n capita.

Dragonders en Voetvolk, onder 't Commando van den Marcjuis

d'csffpremont uyt Tiel by de Kop van de Voorn over de Waal , en

fonden La Ramu Tamboer van het Regiment Dragonders , verge-

P pp 3 felfchapfc
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fclfchapt met Rogon Capiteyn onder 't Regiment van Ticardyen,

om dele Schans op te eyfchen , aan den Commandeur, dewelke fien-

de , dat hy verlaten was , en geen afïïftentie op fijn meenigvuldig Ver-

foek kreeg , refoiveert met den Vyand te oapituleeren , gaat haar buy-

ten 't Fort te gemoet,en maakt een Capitulatie, dat hy met fijne Com-
pagnie daar uyt na Gorcum - foude vertrekken.

So haaft was de Schans Voorn niet befet , of den felven Troup

Franfche Tonden den voornoemden Tamboer , om S'.Andries
mede op te eyfchen.

lefchryvin. Defe Schans heeft den tAdmirant van lArragon in 't jaar 1599.

Tandries gebout , en gefondeert op afgekapte boomen , waar toe geèinployeert

wierden alle die op 't Eyland van Bommel (tonden , in meyninge,

om de Stad Bommel daar door te bedwingen , doch is 't volgende

jaar 1600. den Staaten goet koop in handen geraakt , niet tegenftaan-

de fy feer regulier leyt op een enkte tuffchen de Maas en Waal ,

waar van fy aan weer-zijden word befpoelt ; Sy voert haaren naam na

den Cardinaal Andries van Ooftenrijk^y en heeft: maar eene Poort aan

en in wat de Waal-kant , en 5. fwaare Bolwerken , die op de aankomft van de

w» op 5e
Ve

Franfche wel waren gerepareert met nieuwe Borftweeringen en Ban-
aankomftc quetften, doch geene Storm-palen ofPallifladen , fy waren omtrokken
es yan s.

^j|een met een doorne Hegge, en Grachten die haare behoorlijke

diepte hadden , behalven op eene plaats aan de zijde van de Maas,
daar een fant-plaat was van 2 a z\. voet waters. De Contrefcarp lag

geheel defolaat en buyten gebruyk. Op de Wallen ftonden 14 a 15.

jtukken op hechte Aftïiyten , en in 't Magazijn was goede quantiteyt

van Provifie en Ammunitie, behalven Bos-kruyt, dat daarin wat

fchaarswas, want het oude Kruyt , dat door de tijd feer bedurven en

door de Eere-fchooten feer by gekrompen was , wierd in 't laatfte al-

leen maar geaugmenteert met de helft van 5000. Ponden kruyt,

3000. ponden Mufquet-koegels , eneenige bolTen Lonten , die op

5. Delffche Wagens derwaarts waren gebracht , werdende met de an-

dere helft voorfien het Fort van de Voorn* Het heele Garnifben be-

ftontin een eenige Compagnie van den Capiteyn Koolwij!^, heb-

bende tot Commandant den Heer van Einspik. ,
genaamt Van Piekj

wiens eygene Compagnie binnen Orfou gevangen fat.

word opge-. • Den voornoemdenTamboer defe fterke Schans op eyfchende,word
cyft - binnen 't Fort gehaalt , alwaar hy aan den gemelden Commandant fij-

ne propofitie dede , dewelke daar op met hem een Officier te rug fond

na de Schans van de Voorn , om de Capitulatie te maken.

Twee
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Twee Compagnien van de Capiteynen Has en Wejer uyt Hol- T*ee Com-

land gekomen zijnde tot Bommel , wierden door de Magiftraat in lf
n
[

e^01

der haaft derwaarts gefonden, om defe Schans , als een Borihveerih- tie gekomen

ge van haare Stad , te fecondeeren , doch quamen daar voor op den
™iéld

"j
!lie:

Jtojftimfcben-Weert immiddels dat de voorgemelden Officier uyt was,

om te capituleeren ; En met wat inftantien fy den Commandant Piel^

verfochten , om binnen te mogen trekken , Co weygerde hy haar 't fel-

ve , ook met defe dreygementen , dat hy haar met het Canon van daar

wilde verdrijven , fofy felfs goetwillig niet wilden retireeren, waar

op fy weder na Bommel vertrokken , als fy fagen , dat de Fran[che

de Schans introkken , na dat fy defe Capitulatie hadden opgerecht

:

WT Willem Piek , Capiteynende Commandeur van het Fort S' .
Capitulatie

Andries, Johan van Coolwijk Capiteyn van de Compagnie

daarin leggende, Gerard van Ylem ende Benjamin Thomafius als

Liemenam ende Vaandrich van defelve Compagnie , Johan Melteeker

Majoor, ende Hendrik van Oort Commis, door necejjitejten dwang, fo

van defoldaten,die baargeweer neergeworpen hebben,als van de Borgers,

dit ons alle den hals hebben willen breeken , Mufquetten op onfe borjlen

fettende , en[eggende ,fogy een Jchoot laatjchieten ,[o [uilen wyu door-

fchieten , [eggende wy z,ijn te[wak,* on[e werken deugen niet , wy hebben

geenvivres , oorbelettende daarenboven den (fommtsonsvan Kruyt en

Loot te voor[en , dierhalven [o hebben wy ons geneceffiteert gevonden,

ons op redelijke Conditien over te geven , dewelke[jn hierna volgende :

Te weten, Eerflelijk^dat den Heer Commandeur , Capueyn , Liett-

fenant , Vaandrich , Majoor ende Commis , als ookjde Compagnie , met

vliegende Vaandel , brandende Lonten , Koegels in de mont, mitsgaders

aUe haar bagagie , engetn ujtge[ondert , Vaarden en Vee daaronder

begrepen, [uilen uyttrekkex en haar begevennaar den Bofch , waar vin

fy Heeren Franfchen Contraüanten hier ondergefchrecven , haar mits

de[en ver[eekeren , en beloven alle het hierinne geexprimeert , te[tillen

pr&fleren ende Convoy mede te[uilen geven , op dat haar neen gewelt van

den Vyandtwert aangedaan. ^Aldus gedaan den n.funy 1672. On-

derzont "Wilhelm Piek, Johan van Coolwijk , Benjamin Thomafius,

Gcrhart van Ylem en H. Foreft,

Door defë voorfpoedige fucceffën wierden de Franfche fo moedig, won
'

pgc
.

dat fy op den felvendag, behalven de 2. voornoemde Schanfen van eyft do
?
r

-de Voorn en Andries ook de Stad Bommel meynden te winnen,

• fpnden
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fonden tot dien eynde den felven Tamboer , die de voorige Schanfen

hadde opgeè'yft , na de Stad , die tegen den avont te Paard , met de

Trom op de rug , quam rijden tot dicht onder de Halve-Maan voor de

Oettfelfche Voort daar hy Appel floeg , en van daar geblint wierd bin-

nen gebracht tot op 't Stadhuys , alwaar hy de Stad uyt den naam van

fijnen Koning op eyfte 5 en defe fchriftelijke A&e van Sommatie, zijn-

de van Hechten ftijl , en by twee diverfe handen gefchreeven , in de

Franfche taal overgaf, die in Duytfch alfo luyt

:

m« een %>en Mark-Graaf van Afpremont , Gouverneur wegens
Brief> fijne Majefteyi van Arras ,

*Doe te weten , dat ik. hebbe afgefonden La 'Rameè Tamboer van het

'Regiment Dragonders , vergefelfchapt met den Heer Rogon, Capiteyn

onder het %egiment van Ticardyen ; Om op te eyfchen de Stad van Bom-

mel , van fich te beueeven in handen en onder degehoorfaamheyt vanfij-

ne Alder'Chrijlelijl^fle tSMajefteyt , en te komen met hem Capitulatie

maken , hebbende macht omfulx te doen wegens mijn Heer de Turenne

Cjeneraal over 's Konings Armeen. Gedaan op */ Fort S'. Andries den

22. Jttny i6yi.

Den tSMdrl^-Graaf cCAfpremont*

De Heer Carel vdn Ommeren Burgermeefter en Syndicrts defer

Stad liet den Tamboer op de Ridder-kamer met wijn en fpijfe tractee-

ren , om hem daar door te verplichten dien nacht aldaar te verblijven,

en om occafie te hebben , om onder een glaasje yets hyfonders uyt hem ;

te hooren ; Ondertuffchen wierd gerefolveert , dat men den Tamboer
daar op g€- voor affcheyt foude verleenen , dat men geenderhande gedachten had-

^"erd. de , om de Stad alfo over te geven , en dat daar toe meerdere redenen

fouden werden bygebracht , indien den Officier, die in de Acte van

Sommatie vermeit achterj gebleeven was , mede gekomen ware. Met

boer'word" defe Antwoort , en dat hy een beteren Character en Commiffie moft
uyrgekyt, niede brengen, wierd hy beleefdelijk, op den volgenden morgen,

zijnde den 23. /uny , op 't Stadhuys , als vooren verblint zijnde , we-jj

der uytgeleyt , dat hem niet wel behaagde , feggende , dat het blinden!

tijds genoeg was , wanneer hy aan de Poort quam. Als hy weder tooj

S*. Andries quam , wierd hy op 't houte Paard gefet , om dat hy in dtyj

•tïoute
*
°P ^ tac* ' tegens fijnen Iaft , hadde vernacht, en befchonken weder quarffl

paard. Het overige , dat Bommel fpectecrt,fullen wy hier mfpecifice ver-

handelen.

Oj
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Op Sacraments-Dag zijnde den '* !(*») brak de Koning van De Kcnirg

Vrankrijk 's morgens vroeg met fijn Leger van voor Emmerik^ op, en van vrank-

campeerde fich voor en om de Stad Doesborg, nemende fijn Lo- vóór noss-
gijs op 't Huys den Vylenpas , leggende een halfuyr van de Stad, al- borg,.

waar, op den -2 lunj een Trompetter van Uytrecht by den Koning
quam,en een Pafpoort enefcorte obtineerde, om Gecommitteerdens

van de Provincie afte halen.

De Stad rDo.esborg heeft haaren Naam en Oorfpronk van Drufits

Nero (Stief-Soon van Keyfer vïuguftus en Vader van Cermamcus) hfcibe-

dewelke een Roomfche Veld-Overften zijnde
(
gelijk wy in 't Twee- fchr«rca

Deel hebben verhaalt) en fijne geconquefteerde Provinciën tcgens alle

Vyanden willende verfeekeren , op de Frontieren langs den Rijn , fo

Flortts getuygt , meer als vijftig Kafteelen ofBurgen boude , van de-

welke defe Stad een der voornaamfte was , zijnde genocmt Druji

'Btirgum. Onder de Romeynen is Doesborg gcbleeven tot den on-
dergang van haar Rijk , wanneer de Franken onder Phnratnont ,

gelijk fommige willen feggen , hetfelve innamen, en haar Konink-

lijken Seetel daar planten , geduyrende welker Regeeringe deü: plaats

divcrfe reyfen van de Saxen en Vriefen > en eyn delijk ook van de

Normannen fwaare calamiteyten gevoelde , en door de laatfte in den

jaare 834. wierde verovert , gedemolieert en verbrant. Namaalsis

het door Hertog Ian van Kleef ingenomen en eenigfins gefortifï-

ceert , en eyndelijk geraakt onder de Borvoxdifche Hertogen , die het

overbrachten aan Spanjen , waar van het ftch in't begin van den Oor-
log fepareerde , en der Staaten Partye koos , die het door Verraat

quyt werdende, in den jaare 1586'. door den Graaf'van Lycejler

wederom verovert en bewaart hebben tot op de aankomft der Fran-

fchenin den jaare 1672.

Defe Stad was byfonder beroemt wegens haare flerkte en Fortin"- Fortificatie

catie, dewelke beftont in haare favorable fituatie aan den Ouden- en 1™?0CS ~

Niemven-Tfal , in 9. Bolwerken, 4. Ravelijns een Hoorn-werk
buyten de Oy-Poort , en in een breede en diepe Graft , rondom heen

omcingelt met een Contrefcarp , dewelke alle , door nalatigheyt van

reparatie, in de tijd van 20. a 12. jaaren feer waren vervallen , doch

voor de aankomft der Franfchen , door Ordre en Directie van den

Raad van Staaten , en door Vigilantie van Sijn Hooghejt weder ge-

bracht in volkomen Poftnyr van Defenfie , hebbende - Sijn Hoogbcyt

een Dam dwars door de Onde-Tffnl doen flaan , waar door het om-
leggende Land tot een goede hoogte foude geinundcert weiden , het

Qc| <\ welk
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welk weynig efrccl: hadde wegens het ongemeen laag water in den

Yfful , en wat noch aan de voile perfectie defër Fortreflë mochte

voorttae
manqueeren, wierd noch by tij ds volbracht, voornamentlijk door de ;

ra» de Ma- goede voorforge van de Magiftraat , dewelke op den 14. fany, na

dat de Stad aan de zijae van de Oy-poort , onder water ftont , op het

goetvinden van den £olonnel Nieuland en andere hooge Officieren*

de Contrefcarp ten Wellen van het Hoorn-werk voor de gemelde

Poort leggende, om dat hetfelve te hoog geoordeelt wierd, door

haare Burgeren dede flechten , en een Borft-weeringe leggen langs

de binnekant van de PallifTaden , ftrekkende van defelve Contrefcarp

tot op den Yffal,

Den 15. en 16. funy dede de gemelde Magiftraat , op haar ey-

gene koften , het voorfz. Contrefcarp , ter oorfake van den Sandigen

Grond , op 't goetvinden van defelve Officieren , met een tuyn opfet-

ten ; Den naaft gelegen Rijs-weert, tot het tuyn-werk en ondekkinge

van de plaats afmayen ; De Poorte van 't voorn. Hoorn-werk , en de

Openinge van de Linie met het beleggen van de Deuren verfekeren ;

Beyde de Bruggen daar op refpondeerende afnemen , invoegen dat

geen andere aankomft tot dat Hoorn-werk was , als over den Dijk en

langs het voorfz. Contrefcarp ; Een aarde Ronduyt door de Burge-

ren en Vluchtelingen , onder de opficht van de Magiftraats-Perfonen

Renfen j Jan Htijgen , Schaap en Curtenitts , op 't Nagedacht ma-

ken , en een Linie , tot bedekkinge van 't voorn. Hoornwerk fkh ten
i

Ooften ftrekkende' , van de rechter Vleugel af, tot aan den Strank op
;

den 7Jfal beneden de Molen opwerpen; De Bruggen van Commu-H
nicatie na Sloots-Hoorn-werk, als ook na dry Ravelijns over de Stads- •

Gracht leggen , en elk met een Schuyt fecondeéren •, De Schans-kor- •

ven op de Batterye met aarde vullen ; Op de Bolwerken aan de Oy-en
Veer-poorten twee nieuwe Batteryen vervaardigen , en met Beddin-

»

I

gen beleggen ; De Oude-TJful boven 't Contrefcarp van het Oy- 4

Poorts Ravelijn fluyten met een Boom vol yfere pinnen 3en met een rye' 1

geheyde Paaien , ten eynde geéh Schuyten langs defelve Rivier , tot f

op de Contrefcarp konden afkomen ; De Schip-brugge voor de Stad'

onbruykbaar maken, als mede het geheele Suytens-'Bolwerk. met
Storm-palen in forme van Palliffaden omfetten , en defelve met een

gordinge van Sparren aan malkanderen verbinden. Daar en boven ac-

corde erde de Magiftraat met eenige Bakkers , om , geduyrende het

Beleg, broot te leveren aan die Soldaten, dewelke doorfaute varti

betalinge haarer Gagie, 't felve quamen eyfchen, en deden, tot-

meer*
j



DERDE DEEL 491
meerder contentement van de Militie en andere Ingefetenen , ophou-

den 's Lands Impoften en reduceerden het Koop-bier de Kan op eeneri

ftuyver. Van gelijken dlede de Magiftraat , met goet vinden van den

Krijgs-raad, door de Trom en Uytroeper alomme publiceeren, dat

in tijd van noot ofallarm , alle ongewaapende Mannen, als ook Vrou-

wen en kinderen haar fouden hebben te onthouden van de Straatcn en

Wallen , op peyne van onder de voet gereeden ofgefchooten te wer-

den , ten welken eynde de twee Compagnien Cavallerye van Heems-

kerk^ en Loiifeat* geordonneert wierden , Om defe Refplutie te exe-

cuteeren , en daar toe nodige Patrouilles te rijden. Ook wierd ge-

refolveert alle Stroye Dakken van huyfen en fchujfcen , als ook de

Straat-fteenen op te nemen , tot voorkominge van veele onheylen

uyt des Vyands Vuyr-werken en den Brand te ontftaan.

In gelijker voegen hadde defe Stad geen gebrek in 't Magazijn , het H
Magazyu

welk van Ammunitie , Oorlogs-Inftrumenten en Provifie ib feer was Yooficn,

opgepropt ; als een lange Belegeringe vereyfte.

Het Garnifoen furpaüêerde de 3500. mannen, die fufficant geoor- , .

deelt wierden defe Stad een geruymen tijd te konnen defendeeren te- fbemeede-

gens alleforce, die een groot Leger daaropfoude konnen entrepre- iiJkfteik -

neeren.

In dit poftuyr van Defenfie verwachten deCe Stad den aanko- De s ' a<i °P-

raenden Vyand, die op den u Ittny , foras hy de Stad rontom be-
gcey

rent , en de Koning fijn Logiment op 't Huys den Vylenpas leg-

gende by het ütorp Dretnt , genomen hadde, door een Eedel-

man de Stad dede opeyfchen onder favorable prefentatie , doch in

cas , contrarie , onder fwaare dreygementen , welken Eedelman
door den Lieutehant Bouvois , in den naam van den Krijgsraad , met
een declinatoire antwoort wierde te rug gefonden. Hier op heeft Een Bede»

den Colonnel NieuUnt , in prefentie van de andere Hooft-OfTicieren, dinccft,

01"

op 'tStadhuys aan de Magiftraat geproponeert de nootfakelijkheyt

van een dagelijkfen Godsdienft , met een publijk Gebet en korte Ver-
r.iaaninge t'elkens te beginnen tegens den avont om 6. uyren , ten

eynde een ygelijk fich met fijnen God verfoenen , en dienvolgens te

vrymoediger en te gerufter vechten mochte.. Daar en boven heeft en den Eed

den gemelden Colonnel-, met het opfteeken fijner Vingeren, voor dspperheyt

God en het prefente Gefelfchap verklaart , gerefolveert te zijn , tot geptefteert.

, den laatften blocts-drop toe, de Stad te willen defendeeren-, Welke
vèrklaaringe op de aanmaaninge van den voorfz. Heer Nieulam ,

van gelijken gedaan is by fijnen D. £olonnel van Gent Heer van Mejn-
Q^cjq i ders-
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dgrsmjk^ en d'andere prefente Hooft- Officieren , mitsgaders by de

,

Leeden van de Magiftraat , hebbende fich onderlinge by dit voorne-

men feliciteerende gefte^kt. Is voorts verftaan , dat men in alles aan-

gaande de gemeyne Stads Defenfie , ende hej gene daar toe nodig

mochte zijn , foude procedeeren met Communicatie , Correfponden-

tie en Eenigheyt , ende wierd by de Magiftraat aangenomen de forge,

- om door haare Burgeren den brand te blufien , die in de Belegeringe

foude mogen ontflaan.

j_. . Op den -
x
l. funy de Hooft- Officieren vergadert zijnde in 't Kat-

vet 't com- ten-TSolwerk. is Differentie gereefen over het Commandement , fufli-

vande'sud
neerenc,-e c^c Heeren Ingen~1^ienland .en fcoutis elk het felve aan

hem te behooren ; Waar op gevraagt ende gehoort de verklaaringe

van den Heer Burgermeefitr Haygen, den Luitetunt Colomiel Lu A4oy

en de dommis van M-enting , aangaande de woorden , by Sijh Hoog-

beyt tot 'Dieren voor fijn vertrek , raakende het felve Commande-
ment gefprooken , io heeft , na aparte deliberatie en eenpaarige Refo-

lutie van defen Krijgsraad den L\£o\omel Gent uytfpraake gedaan,

als dat den Heer Nieulant , als outfte Colonel , foude wefen Gou-
verneur, doch dat alles wat voorgenomen (oude werden,foude gefchie-

den met communicatie van den Heer Commandeur Contis en andere

Hooft-Officieren , maar ingeval de noot fulx mochte vereyfehen , dat

danhet Commando van den Heer lngen-Ntentend abfoluyt foude

werden achtervolgt ; Dat den Colonne! Foorft by inconvenientie foude

fijn Succeffeur zijn , waar tegens by den Heer Cot§is geprotefteert

zijnde, heeft den Burgermeefter Buyoen geproponeert , hoe dat defe

pcriculeufe Conjuncture wel een volïlagene Eenigheyt en een gecon-

juhgeerde hulpe vereyfte, en ofdarom niet beft foude zijn, datbey-
»•" de die Heeren conjunelim en met réciproque Afüftentie het Com-

mandement bekleeden ; En alfodefelve na defen Voorflag fcheenen

te inclinceren , heeft gemelde Burger-Meefter beyder handen te fa-

men gebracht , welke ook in teeken van Verglijkinge ten weder-zij-

den gegeven zijn.

De stad wc- So haaft dit gepaffeert was , wierd in dcfe vergadcringe gerappor-
deropge- teert, als dat twee Brieven , uyt den naam vanden Koning: aan den
cyft met ..

' J ö
twee brie- Krijgs-Faac! en Magutraat gelonden , voor de Mej-Toort waren,
ven* doch wierden, door gemeen confent, niet aangenomen , maarden

Brenger met defelve ongeopent weder te rugge gcfonden.

^v h ">' fcn Op dito wierden door Ordre van den Krijgs-raad afgebrant

en gerafeert twee huyfcn by de Schip - bnigge , die de Stad , en

een
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een aan de Drenter - Dijk , dat Bumer - Meefter Htt\«cn toe-,

cjuam.

Op den iLfttny avanceerde de Vyand geweldig fijne Apprcches, De vvaod

en wierp op een Batterye tot i z. Stukken Canon , ongeacht de mee- w ;ocheeit -

nigte koegels , die uyt de Stad om hem fwermden , werdende den

Marquis de Larreynelet voor in de Trenchec , en cenige andere door

't Canon gevelt.

TufTchen den ,|. 3 ,§.• 's nachts ontftont ten huyfe van Otto Bnnd in<ic

Keddinhjottys een feilen brant, doch wierdby goede voerforge van sja!

de Magiftraat , en door de Burgeren uyt de Wachten van 't Stadhuys

en Wailen tijdelijk gebluft*

Op den £ dito 's avonds omtrent 6. uyren , quam' een Vyahds Een vyands

Trompetter uyt den naam van den Marqms de 'Duras als Capiteyn J
r0™p

e

ettcl

van 's Konings Garde verfoeken , ofde Gouverneur van de Stad hem Stad.

Marquis 200. paffen buyten de Stad wilde bykomen , om mondelin-

ge te confereerenover faaken haar beyder weliiant concemeerende,

doch krees uyt den naam van den Heer fnven-Niettwland door den

Majoor Ijfelmuyden en den Lieutenat Tïeauvois tot antwoord , dat

hy in dcfe conjuncture in geen gefprek foude ofdorfte komen met den

Marquis , wiens Koning een Vyand was van fijne'Heeren en Mcefters,

waarom hy excuys verfocht.

Op den \~ Juny fag men met het opgaan van den dag , dat den

Vyand fijne Approches begon te openen ter zijden den Pan-oven , en

aldaar een Batterye op te werpen, waar in hy alleen door het Ca-
non van de Stad wierde geincommodeert , om welke reeden de t\tee

voorfz. Burgermeeltcrs aan den Colonnel Foorft , Lieutenant Co- P'opofiMc

lonnel" Kloofter en den Majoor 7^w#^/rw,diedeHooftwachthad- giftraat aau

den , voordroegen , hee nodig het was , dat men den Vyand in 't be-
fa
e

aj
Kn 's$

"

gin ftuytemct het bedifputeeren van fijne Approches, tot dieneynde

verfcheyden reeden allegeerende, feggendc, dat vcele brave luyden

fo Burgeren als Vluchtelingen haar daar toe wel fouden prefenteeren,

gelijk iïch aan den Colonnel 7\(jeuUnd daar toe ook vrywillig prefen-

teeren den voorfz. Burgermecfler R er.fen en den Secretaris Herman Antwoord

Huygen , doch is by de voorfz. Officieren geantwoort , dat dit Poinft,
pfopefiüX

«•alrede in haaren Krijgs-raad was geconcerteert , maar geoordeelt , dat

de Uytvallen fchaadelijk , doch beft foude zijn, dat men den Vyand
met kleyne Partyen in allarm hielt , gevende voor reeden , dat in den

Uytval de befte Soldaten fouden werden gehafardeert > met verfecke-

ringe, dat fo wanneer den Vyand tot op 't Contrcfcarp foude geavan-

Q^q 3 ceert
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ccertzijn, als dan yder 'voet Lands bedifputeert , en hand aan hand

par efpse ala main , foude gevochten werden.

TweéVyt- Op den '

f \ Jmy 's morgens vroeg, als den Vyand een geruyme

fpacie met fijne Aproches langs de Contrefcarp van Sloots rHoorn-

werk geavanceert was , fprong de Vaandrich van Capiteyn Renes,

'Bakkjr genaamt', uyt defelve Contrefcarp op de Borft-weeringe met

het Rappier in de vuyft , en gevolgt werdende van eenige , avanceerde

tot in defelve Aproches , daar hy den Vyand uytjoeg , doch om dat hy

wierde gequetft , en met geen varfch volk gefecondeert , retireerde

hy in goede Ordre na binnen, gelijk den Lieutenant Waalmjk, me-

de dede , als hy ter felver plaatfe in een diergelijke refcontre , daar in

hy fich dapper queet , door fijnen Arm gefchooten wierd.

daten wijked Hier op volgde een groot Inconyenient , te weten , dat de meefte
van haarc Soldaten en eenige Officiers uyt het felve Hoorn-werk en naaft gele-

gen Ravelijn weeken, met klachten, datfyfommige 24. fommige

48. uyren daar in waren geweeft fonder aflofïïnge , dat mitsdien door

continueel fchieten haare Borftenmet blauwe buylen opgelopen, en

eenige Mufquetten onbequam waren geworden. Waar op de Majoor

v
ft
a
PMT en ^en Capiteyn TJfelmnyden , uyt den naamVan den Krijgs-raad , op

tiejaan de" 't Stadhuys aan de Magiftraat proponeerden defe 3. Poinden van
Magnaat.

yCrfoek :

1. Dat haar mochte gefourneert werden eenig Volk, tot het maken

van een Linie tegens den Vyand , by het Houte-Wambais aan Sloots-

Hoorn-werk.

2. Dat de Bruggen van Communicatie mochten gerepareert

werden.

3. Dat in plaatfe van de gedemonteerde Mufquetten , andere'moch-

ten gelevert werden.

Antwoort De Magiftraat antwoorde op 't eerfte , als dat fy al voor twee dagen

ftraar.

6 *
" hadde geprefenteert , defelve Linie met een Travers te doen maken,

maar dat fulx , als onnodig, was verworpen, en dat het* haar nu on-

mogelijk foude zijn, eenig Volk daar toe te aifponeeren, om in het

heetft v<m de Spits te werken, temeer, dewijl de Krijgs-raad , buy-

ten kenniiïe van de Magiftraat, het Houten-Wambais hadde doen in

brand fleeken , by welke occafie mede een groot rak van de naafte Pal-

lifladen weg gebrant waren , waar door de Gravers van nodige deferjfie

en van het Beneficie van Retraite defer PallifTaden , in cas van noot,

fouden ontbloot zijn ; Doch wanneer de Krijgs-raad eenig Volk daar

toe kondc perfuadeeren , prefenteerde de Magiftraat volkomen Be-

loo-
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looninge , gelijk fy mede beloofde op 't Tweede Vcifoek ; En op het

Derde wierde geantwoort, datfulx ftont, niet aan haar, maar aan
de Officieren fe\vt> dcweJke de Mufcjuetten uythet Magazijn lich-

ten , of het defect door remplaceeringe van nieuw Volk mollen re-

medieeren.

Ondertuffchen wierden , door het uytvluchten > de voorfz. Poften

van Volk , en de Batteryen van Conftapels fodanig ontbloot , dat de

Magiftraat haar genootfaakt vond , twee Burger-meefters uyt haar te

committeeren aan de Officieren , om hun te demonftreeren het groote

pericul , daar in de Stad en fy alle waren ; waar op fy van den Com-
mandeur wierden beantwoort , dat hy over de Soldaten geen Com-
mando meer hadde , alfo fy niet meer wilden vechten ; En als hem
hier op by replijke wierde gevraagt, ofhyhem van fijn Rappier niet

konde dienen , dupliceerde hy , dat het Quaat univerfeel was , en daar-

om niet konde geftraft werden ; Waar op den Commandeur Coutis

aangefprooken zijnde , feyde , dat hy hem de faake niet wilde aantrek-

ken , onder voorwenden , als ofhy niets te feggen hadde , en hem fij-

ne -tyjacht benomen was.

Hier op begon den flaatder Stad meeren meer te maligneeren, Oploop der

infonderheyt, alffer een hoop Wijven en ongewapende Mannen op de
Wi

'
ven *

Wal cjuamen lamenteeren,feggendc, dat fy by fulke flechte conftitutie,

van den Vyand fouden werden overvallen en vermoort , en dat daar-

om 't beft was , dat men de Stad by tijcis , op goede conditien foude

overgeven. Defe Parade van Vrouwens en Mannen wierd by eenige

van de Militie opgenomen voor een Seditie van groot pericul , fonder

dat fy 't fdve remedieerden door de Ruyterye , volgens haare voorige

refolutie , fo dat defelve Burgermeefteren de wijven van de Wal af

dreeven, en de Mannen met reedenen daar afperfuadeerden , met fui-

ken fucces , dat de onwillige Burgeren haar Geweer weder opvatten,

en in goede ordre haare poften befetten > 't welk als een prikkel en

ipoor de Soldaten tot haar devoir hadde behooren aan te fetten , maar
i.i plaatfe van dien ,"feyden de Soldaten van den Majoor La Noy ; als Onwil der

hy haar commandeerde voort te marcheeren , dat fy niet meer wilden

vechten, en dat fy airede genoeg hadden gedaan. De Onluften en Dif-

ordre verwijderden fich hier op hoe langs hoe meer, fonder dat be-

hertigt en ter executie wierde geleyt de vooren genomene Refolutie^

van tot den laatften druppel bloets te willen vechten. Ondertuffchen

wierden door de Soldaten eenige witte Vaanen op de Wallen opge-

fteeken , waar van 2. door Burgeren wierden afgerukt en in ftukken

ge
"
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gefbheurt , en rotteerden fich veele uyt de Hollandfche Boeren met de

tumultueerende Wijven , waartegens deRuyterye wel ordre kreeg,

Een voorval dochfeydeop haar eygen Volk niet te willen fchieten. Indefever-

stads'üeu- wérringe quam den Heer U.folormel Cjem van Meynderswijk* u)'t het

tds, Oy-poortfe Hoorn-werk in 't Kattcn-Bolwerk, met fich brengende de

Sleutelen van de Oj -Poort , diehy ieyde genomen te hebben uyt de

handen van de Portiers-Vrouw , waar op hy de Magiftraat fufpecleer-

de, als datfy defe Sleutelen cjualijk hadde aanvertrout , doch dathy-

fe nu felfs wel foude-bewaren ; De Magiftraat antwoorden , dat def^

fleutelenby den Commandeur Niculand van de Magiftraat waren

veriocht, fpecialijk om aan de Oy-Foort tenhuyfevan den Portier

by der hand te zijn, tot het in-en uvt-latcn van 't gene in 't voorü.

Hoorn-werk (alwaar de voorfz. Lt. Colonnel met verfcheyde Com-
ptignicn de wacht hadde) fo aan fpijs als anders foude mogen nodig

zijn , gelijk den Commandeur Nieuland daar over gevraagt fulx

ook foude geaffirmcert hebben.

veigaart Kort daar na , als den Commandeur Nieuland doorfeekeren Bur-
over een germeeftcr gevraagt wierde , wat hem van 't werk dochte , feyde hy,

Capitulatie, dat men de Stad , met de tegenwoordige middelen van Defenfie

,

niet langer konde houden, daaropwiert gementioneert van Capitu-

leeren , en wierd tot dien eynde beleyt de Vergaderinge van den bree-

den Krijgs-raat , 't welk voor dato noch niet gefchiet was.

In delen Krijgs-raad wierde opgeftelt dit Concept van Capitu-

latie :

dat (y in de- Voorwaarden en Conditïen , waar na tujjchen fijne Maje-
iefotme op. peyt jen jifar_ chriftlijkflen Koning van Frankrijk en

den Krijgs-raad des Garnifoens van Soesborg ten dien-

fie van de Ho. Mog. Heeren Staten Generaalfal wer-
dengecapituleert.

Sofal het Volh^ van Oorloge, volgens Krijgsgebruy\moeten uyt mar-
checren met baar volle wapenen en bagagie , vliegende Vaandels , bran-

dende Lonten en een Koegel in de mont, met i z. (luiken Canon , 6.yder

van 24. ponden , en 6. y der van 11. ponden > met bet behoorlijkege-

reetfehap , om te gebruyken en te vervoeren , als ?nede met een behoorlek.

Convoy te voet en te paard , om in alle Jecuriteyt tot binnen de Stad van
Zwolle te werden gebrachtt met[o veel wagens en karren, als er van no-

den
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den [allen tijn , tot bet transporteeren van alle de bagagie , van wat na-

tuyrdefclve oot^fwde mogen vcefen , oogden tijd van 6. maanden te

hebben , voor de Militaire en voor hare vrouwen , kinderen en domeftij-

kjn ,fo om haare goederen te mogen verkppen en verbrengen , als ande-

re affairen waar te nemen en aflien in te vorderen.

Geduyrende defe Vergaderinge is de Confufie en Difordre hoe lan-

ger hoe hooger gereefen , alfo met het aftrekken van de Officieren , de

Soldaten byna alle haare Poften verlieten en bloot ftelden.

De Magiftraat vreeiende , dat de Krijgs-raad licht apart foude ca- Burgermce-

pituleeren , en de Stad en Burgerye buyten fluyten , committeerde den JJ" d
H£** tft

Burgermeefter Haytren , om uyt den naam van de Stad de Capitula- commit-

tie by te vvoonen , dewelke in gevolge van fijne Commi/ïie fich aan-

ftonts vervoegde in 't Katten ^Bolwerk aan de Tente van den Com-
mandeur , alwaar de beyde Commandeurs en eenige andere Hooft-

Officieren met de Capiteynen Heemskerk^ en Brakel-, als ook met

den Lu Bouvois befig waren met het voorfz. Concept van haare Ca-

pitulatie , feggende aan den voorfz. Burgermeefter , dat de Magiftraat

op een Capitulatie mede ten fpoedigften bedacht mofte zijn ; Waar op

de Magiftraat refolveerden het beft te zijn , dat men eerit foude hoe-

ren, wat conditien van de zijde des Konings te verwachten fouden zijn.

Hier op reet den Ritmeefter Heemskjrl^ en den Capiteyn Lode- dis met de

wijk^van Brakjl » als Gecommitteerde uyt den Krijgs-raad, enden ^"
d
"^""

t

voor/z. Burgermeefter Huwen van wegens de Stad , te paard uyt na de Militie

's Vyands leger , alwaar fy gebracht wierden voor den Duc d'sHfigttin, den'vyand.
foon van den Trince van Condè , die de Officieren , op haare pro-

pofitie en concept van Capitulatie , genoegfaam te kennen gaf, als dat

fy fouden wefen Trifomners de Gucrre , en aan den voorn, Burger-

meefter feyde , dat in 't regarde van de Magiftraat noch geene Condi-
tien waren beraamt,doch ftelde hem precijs een uyr en niet langer, om
dan wederom te komen ; Waar op de Burgermeefter weder na de Stad

keerde , en de heele Magiftraat en de Gefwocren Gemeens-Iuyden
op 't Stadhuys deddj^ivoceeren , dewelke aanftonts eenige Condi-
tien op 't Papier fteMen , waar mede de Burgcrmeefters Renfen en

Huygen , in compagnie van de i. voorn. Gecommitteerde uyt den

Krijgs-raad , weder na buyten reeden , alwaar fy weder gebracht wier-

den by Duc a Angptin , die op de Conditien van den Krijgs-raad , uyt

den naam van den Koning defe flechte Capitulatie in de Franfche Taal
apoftilleerdc , dewelke in 't Duyts aldus luyt

:

Rrr De
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Capitulatie De Koning willende aannemen de Submijfien van 't Garnifoen van

tiegeaccor- Doesborg, heeft goet gevonden aan de Commandanten, Officiers en
dceit. Soldaten te accordeeren , dat fy [ouden zijn Priformiers de Guerre

of Krijgs-gevangene , mits datfy beloven , aan fijne Aiajefleyt , de

Toorten van de Stad , op V aangaan van den dag , over te leveren»

(jedaan tn't Veld voor Doesborg defen 21 funy 1672.

En was geteekent \ D. L o u v o 1 s.

Voort daarna feyde *Duc diAnguin aan de twee Gecommitteerde I

uyt de Magiftraat , dat een van haar beyden na den Koning mofte rij-

den, waar op de Burgermeefter Huygen, door Mr.Hubert twee-

de Secretaris van den 'Trince van Condé , wierde gevoert op 't Huys
den Vylenpas , daar den Afarquis de Louvois dek bygaande Capi-

tulatie , in den name des Konings opftelde en teekende , dewelke uyt

het Frans getranflateert zijnde , aldus luyt

:

Ca
des

1

tfd

C drliculen en Conditien , die *t belieft heeft Sijne Majefteyt
gcaccor- te accordeeren aan de Burgermeefteren en Inwoonderen^

van de StadDoeshorg.

1. *Dat de Koning haar accordeert de vrye Exercitie van haare %c~
ligie.

2. Dat de Magiftraatenfullen behouden defelve Trivilegien , die fy
hebben befeeten , sedert fy geweeft z*ijn onder de Heerfchappyevande

Staaten CjeneraaL

3. Dat Sijne Majefteyt den Inwoonderen en Vluchtelingen binnen

Doesborg fal laten behouden den vryen eygendom van haare Goederen,

en dat hy die fal bewaaren voor alle 'Vlonderinge.

Jildnsgedaan in 't Veld voor Doesborg defen 21. funy 167'2.

En was geteekent M. Louvois»

Na dat een Exemplar van deCe Capitulatie door Mh Louvois , en

een tweede door den Burgermeefter geteykent^as , voerde Louvois

den Burgermeefter in de prefentie des Konings, die hem in perfoon*

beloofde en verfcekerde de Confertatie" en Maintenue van alle de

poinélen in
t
de voorfz.Capitulatie begrepen; Waar op hy gedimitteert

zijnde , om met den voorfz. Secretaris weder te verreyïcn , ontmoe-

te den Rit-Meefter Heemskerk^ tuffchen een Troep FranfcheRuy-

ters na den Koning rijden , van wien die met alle fijne goederen wier-

de
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4e gegratifkeert en vry geftelt tcgens de Conditie van Trifonnier de

Gtterrc-, om reedenen , gelijk men feyde , dat hy het Aangelicht des

Konings hadde geilen. Burgermeefler ïluygen quam des nachts

om twee uyren met den voorfz. Secretaris , en met de geteykendc Ca-
pitulatie door de Mey-Toort weder binnen , weidende 2. uyren daar

na, door den Marquis de Louvois met eenige Franfche en Switfcr- ko
^"/~c

{jfn.

fche Compagnien te voet gevolgt , die het Staaten Garnifoen , behal- «en Does-

ven alleen den voornoemden Rit-meefter , dede ontwapenen en in de
0IS '

Kerk fluyten.

Op dusdanigen fchandelijken wijfe ging over fuiken confiderablen

FortrefFe , die met Volk , Ammunitie , Artillerye en Vivres tot over- fchandeiijk

vloet was voorfien , die noch niet was geforceert , als met Schut-ge- was >

vecht van omtrent anderhalven dag, en noch geen eenige Attaque had-

de uytgeftaan,die noch geen eenigen voet lands van de Fortificatie was
bedifputeert, die noch nergens was geapprocheert , als alleen aan eene

zijde langs Sloots-Hoorn-voerk^t en die niet meer , als eenige weyni-

ge Mannen verlooren hadde.

By dit overgaan ftaaken de Paus-gefinde aanftonts haare Hoofden waardoor

op , feggende fommige , dat fy nu de Magiftraat niet meer kenden, Jndc^fo?
2"

want fy hadden nu wat mede te feggen , en wilden den Gereformeer- km w«den,

den geen kerk laten tot haaren Gods-dienft , waar op fich de Magi-

ftraat addrefleerde aan de Louvois , die haar een Kerk toeftont. 'sAn-

deren daags quam de Secretaris van den Grand-Maifte eyfehen voor

de plonderinge van Tin , Koper , Klokken en Canon 10. duyfent

Rijx-daalders , feggende dat fijnen Meefter fulx toe quam , ter oorfa-

ke , dat des Konings Canon voor defe Stad geplant en geloft was ; en

wat de Magiftraat hier tegen protefteerde , haar beroepende op het

derde Articul van de Capitulatie , fo moft fy nochtans uyt tellen om-
trent 8. duyfent guldens , en in 't Iaatfte , als de Stad wierde gede-

manteleert , met gedult aanfien , dat de Franfche dry ftukken Canon
mede namen , die de Stad in eygendom toequamen.

Tervvijlen de Koning Doesborg belegerde , hadde hy de Stad

Zutphen aan de Velauwiche kant door Sngelfche , Schotten en Yren,

en aan de zijde van de Graaffchap door Franfche en Switfers berent,

en dede immiddels defelve op eyfehen , gelijk wy verhandelen fullen,

als wy eerft de Conftitutie defer Stad füllen befchouwt hebben.

De Stad Zutphen is de Hooft-Stad van het Graaffchap Befchryvin-

Zmphen, 't welk onder alle, foHoog- als Neder-duytfche Graaf-
|
e
JJ° „

fchappen is het outfte , en gehoorfaamde , eer de Stad gebout was, aan

Rrr i de
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de Cjraven van Zelhem , die daar in gecontinueert hebben tot Graaf

Cferlacus de 1 1. "na wiens overlijden defe Graaffchap in 't jaar 1082.

geraakte onder Oito de I. Graafvan Naffau en Gelderland , door

een'Huwelijk niet Sophia , dochtervan den overleden Graaf Wich-

ptdn\ Dit Graaffchap maakt uyt het Derde Ghiartier van Gelderland,

en heeft , 'behalven Zutphen , vier ftemmende fteeden , als Does»

borg,
c
Detttecorn , Lochem en Grol , en tweefonder ftemmen, als

'Bretfoort en Bronkhorft. De Stad Zutphen heeft voor outs gefor-

teert onder Vriesland , daar aan het aan de zuyt-zijde rondom in Veen-

land grenfde, om welke reeden de Vriefen defe Stad Zuyt-veen^ en

by verkortinge Zutghen noemden. Sy heeft voor outs fterken han-

del gedreeven op Denemarken en Noorwegen , en was een van de

Hanfe-fieedën. lndenjaare 1202. "wierd fy ingenomen door Theo-

dorictts Bijfchop van Vytrecht , en begaffich naderhand in den Inland-

fchen Oorlog aan de zijde van de Heekers tegensde Bronkhorfters.

Nadat fy de onmenfchelijkfte wreedheeden onder Dhc d''Alba had-

de uytgeftaan , is fy in den jaare 1591. door Mauritius Trins van

Oranoe binnen 5. dagen vertJvert , en fodanig vcrfterkt , dat fy voor

een van de ftcrkfte plaatfcnin geheel Nederland is geacht; Want fy

' omsingelt is met 10. Bolwerken, als 't Meulcn- Traliën- Staaten-

Nieuwilads- Princên- Katten- Steenen- Galge- 't Slijk- en 't Bour-

gondien Bolwerk , 4. Ravelijnen 2. Katten 2. Hoorn-werkenen

een Fauchebraye met een dubbelde Gracht , die ten tijde , als de

Franfcbe defelve cjuamen belegeren, en noch niet volkomen waren

gebracht in ftaat van Defenfie , want het Hoorn-werk buyten de Nieu-

Stads-Poort was gedemolieert , zijnde noch de Wallen , noch batte-

ryen , noch 'Contrefcarp , noch Fauchebrayen , noch eenig werk met
pallilTaden of ilormpalen omfet.

Het Magazijn hadde geen gebrek, leggende daar en boven voor

de Stad op den Tfful eenige Ammunitie-fcheepen , beladen met
Bies-bruggen , Afufjuetten , Halve-T'ieken , Canon- en Mufquet*
Koegels , Vriefchc Ruyters , Hafpels , Deelen , Schoppen , en al wat

vorder tot een Leger nodig was. Doch alfo door 't vallende water den

Tfful innavigabel wierd , moften defe Scheepen blijven leggen, die

geloft, en byna^l de inlaadinge in het Magazijn gebergt fvierd,

werdende de Scheepen , die noch eenige Ammunitie in^hadden , in de

gront geboort , opdat fy den Vyand geen voordeel konden geven.

Het Garnifoen beftont in 35. Coinpagnien te voet en 3. te paard,

a!s mede uyt twee Compagnien Burgeren uyt Uytrecht , een uyt

Amers
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Amersfort en 2. Compagnien Waart-gelders , ydertot 100. kop-

pen , die met de gedevalueerde en verloopene Garnifoencn uyt Grcl

en "Brevoort tTarnen niet meer konden uytmaken , als omtrent 22. a

25. hondert koppen , behalvende Burger} e van de Stad, die in 5.

fterke Compagnien verdeelt , en exemplaarlijk gerefol veert was tot

haare derende.

Op den 77 fxny fond de Koning van V Rttys den Vylenpas een D« Stad

Trompetter » om defe Stad op te eyfchen , die met korte declinatoire maai opge-

antwoort wiert afgewefen. 's Anderen daags quam voor de Stad weder e)ö
«

een Trompetter met twee Rooms-s;efinde Edeluyden Btr.ting en Bar~

revelt.bcyde Landfaten inde Provincie van Gelderland, d'eeriLe uyt het

Graaffchap Zutphen, en d'ander uyt d'Over-Befauwc;Defe gaven haar

aan voor Hollandfche Heeren , doch binnen komende , wierden haaft

bekent. Gevraagt zijnde , wat haar aanbrengen was , gaven tot ant-

woort , dat fijn Koninklijke Majefteyt defe Stad voor 't jrehecle Graaf-

fchap prefereerde Vrye Exercitie van Religie , Confervatic aller Pri-

vilegiën , en dat het Garnifoen met haar Geweer en Bagagie foudc

mogen vertrekken , werwaarts het wilde , doch in cas het Graaffchap

en de Stad die prefentatie niet accepteerde binnen den tijd van 12.

uyren, dat de Stad dan mofte verwachten, wat Kiïjgs-gebruyk was, en

dat de Militie door de klinge foude fpringen , alfo de Macht des Ko-
nings uytermaten groot was , 't welk indien men niet wilde geloven,

fo fouden Cy wel een Pas by den Koning te wegen brengen voor 2. a

3 . perfonen , die 't Leger mochten befichtigen. Hier op w'iera by de ^ op
e
|"

cff

Magiflraat , Riddcrfchap en Gemeens-luyden Vergaderinge beleyt, vcr?aade-

tot dewelke den Commandeur Swartfenburg mede verfocht wiert,S
(

P
- die aldaar compareerende gevraagt wierd , wrat hier te doen ftont , en

ofmendeStad wel foude konnen defer.deeren ? Swartfcnburtr , die by ,
daat de111 y n •

t ^ 1 1
Commau-

t opbreeken van Sijn Hoogheyts Leger eeiit in de Stadwas gekomen, deur sw.rr-

feyde : Wel hoe mijne Heeren, gy bent Gouverneurs , en ik. maar ^r
e

b
e

u

/r
8

Commandeur , gyhebfo lang de Stadgegouverne^rt , gyfuh uwe lrra-

ge beter beantwoorden konnen , als ik^; want ik^ kom eerft varfch en

vreemt hierbinnen \ en my isgeen abfoluyt Touvoir opgedragen , doch

nevens anderen hebbe verfchejde defectengeremarqueert , die voorheen

al hadden moeten verbetert i.i\n , ennn noch , foveel mogelijk^, ver*

beetert moften werden. De Burgerye dele Vergaderinge bemerkende,

wierd feer malcontent , en hoewel eenise daar van in de VergaderJn-

ge quamen , om aan te hooren , wat Refoiutie daar foude genomen
werden, fo wierden echter de Rit-meefter Soutelande , hoewel te-

Rrr 3 gen*
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gens fijn wil en dank , en de Gemeens-man foban van Effen gecom-
mitteert , om 's Konings Leger voor Doesborg te befichtigen, dewelke

haar 's morgens op den 19. Iuny derwaarts tranfporteerden.

lmmiddcls dat dcfe beyde uytwaren , dede den Commandeur
Sw.vnenburg alle Militaire en Burger-Officieren , tot Lieutenants en

Vaandrichsincluys, by een komen, haarferieufelijkafvraagende, of

fy de Stad , als getrouwe Patriotten , ten uyterflen wilden helpen de-

fendceren , dat fy alle eenpariglijk aan hem , en hy aan haar, metop-
fteekinge der vingeren beloofden , biggelende fommige van vreugde

de traanen over de wangen. Voort daar op fielden de Burger-Officie-

ren haa're refpective Compagnien dien felven Eed voor, die fy alle,

fonder exceptie , vrywillig prefteerden , en murmureerden feer over

het uytgaan van de 2. voorn. Gecommitteerde, om welke oorfaak

5. fo Lieutenants als Vaandrichs feekeren Burgermeefter gingen af-

vraagen , uyt wiens ordre de 2. Gccommitteerdens uyt waren , die

haar antwoorde : ZJyt ordre van de Magiftraat , 't en is niet tot nadeel

van de Stad , en ik^hebber meer by te verliefen , alsgy , &c.

OndertulTchen quam den voornoemden Benting 's namiddags bin-

nen de Stad in de Herberg de Munfter logeeren , alwaar hy van de

geheele Magiftraat , daar van maar 5. in 't geheel overig waren , zijn-

de de reft gevlucht naar Holland , wierde befocht , aan dewelke hy de

voorige Conditie , en de Clementie des Konings weder aanbiet , met-

verfoek > dat fy ddfelve doch nu wilden aannemen , terwijl het noch

tijd was, toonende met eenen den Brief van de Provincie van ZJyt-

recht i by dewelke defelve haar aan den Koning hadde geprefenteert,

'r welk iodanige alteratie caufeerde , dat de Magiftraat en Edelen van

die tijd afgenoegfaam fcheenen te inclineeren tot een Capitulatie.

Tegens den avont quamen de 2. Gecommitteerde weder binnen,

met dewelke de Magiftraat en de Militaire Officieren op 'tStadhuys

Raad hielden tot midden in de nacht , wanneer de 2.Gecommitteerde

by haar rapport bekent maakten de over groote Macht des Konings,

tegens dewelke het geringe tegen-weer van de Stad geenfins conilde-

rabel was, te meer,dewijl fy van alle fecours en menfchelijke hulpe ver-

laten was. De Burgers dit vernemende waren feer t'onvreedcn,fcyden,

dat fy de Stad in geenderhande manieren wilden overgegeven hebben,

alfo fy noch geen Vyand geilen hadden , &c.

Den 20. fnny wierd voor de tweede maal Vergaderinge gehou-

den , waar in de Magiftraat , Ridderfchap , Gemeens- Iuyden en

5. Burger-Lieutenants compareerden , voor dewelke denPreiident

defe



DERDE DEEL. 503
dek propofitie dede ; Dat de Koning de Stad hadde laten opeyfchen •>

met belofte,dat indien vvy de Stad overgeven, dat wy Tullen een genadi-

gen Koning hebben ,"dat alle Regenten en Officianten in haare Bedie-

ningen fullen continueeren , voegende daar by , fo wanneer men dit

wilde inwilligen , dat hy 't daar toe meende te dirigeeren , dat men
12. jaaren van alle Schattingen vry (oude zijn , maar in cas contrarie,

dat de Vyand de geheele Graaffchap wilde afbranden , en de Stad ver-

overt hebbende, niet een kind in dewiege verfchoonen, feggende,

dat men dit fijn feggen te meer moft behertigen , alfo de Provincie

van Vytrecht al hadde gecapituleert , waar van hy briefen zegel hadde

gefien , die in die Vergaderinge ook vertoont wierden. Na defe pro- die elk haar

politie vraagde den Prefident elk om advijs , waar op den Burger-mee- f
1^ 1",*

fter facob vanWinshem feyde: Ik kan nietfien , dat dit Garnifoen

de Stad behouden kan , en dat het dienvohende o eraaden was , de Stad

op fulke Conditien over te geven. Eurgermeeiter Hendril^van Lache-

ren feyde : Overmits wy van onfe Bontgenoten verlaten zjjn , zijn wy
genootfaakt ons opfulkje Conditien over tegeven , met welk Advijs haai-

de Burgermeefters Dirk^ van de Wal en Adrian Valk_ conformeer-

den. Hier op wiert het de beurt van de Ridder/chap, uyt dewelke de

Lant-Drofi Hekeren feyde , dat menfulke Conditien niet moft verwet'

pen, maar aannemen , andersfoude de Graaffchap in bloet en vlam ge-

fielt werden. De Heer van Vorden feyde: By [o verre men fulke

Conditien niet aannam , dat men geen goede Patriotten was van 't Land,

enbyaldien de Stad niet wilde accordeeren , datfy voor de Ridderfchap
wilden accordeeren. Dit Advijs wiert van alle andere Riddermatige

Perfonen eenpariglijk toegeftemt , behalven van den Heer Schimmcl-

penning,dewelke feyde, dat hygeenfinsfoude toeflaan met den vyandfich
in eenige Capitulatie ie begeven , alfo men noch geen vyandgefien hadde.

Alle de Gemeens-luyden volgden , naar gewoonte , de meefle Stem-

men , behalven alleen Dotlor Lanfing, die fich cordaat toonde. De Generenfe

Burger-Lieutenants waren genereuftr van refolutie , enbeweefen in
*ntw

i°°
rt

der daat , dat fy betere Soldaten waren , als de voorige , want de eerde Couiman,.

onderhaar, zijnde een out vroom Burger, genaamt fan Couiman,

feyde : Wel hoe mijn Heeren ? Il^heb mijn leven met gehoort , dat men

fuiken fierken Stad, die met fo veel bloet s van onfe Voor-Vaderen ge-

koft is , fal overgeven , geen eerlijk? luyden kannenfuiken Stad overge-

ven , die (o van alles voorfien is , en noch (reen Vyand beproeft heeft

;

jMy wat aangaat, ik, ftem dit o eenfins toe, maarfal de Stad doo r de Wa-
penen helpen defendeeren , waar toefich onfe 'Burgeren met eede verbon-

den.
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den hebben, LieutenantJ-ohan Gijfen feyde , dat men fuiken Stad niet

konde overgeven .fonder Vjant tefen. Lieutenant Hendrik^Haak^ ad-

vijfeerde, dat men fuiken Stad met kovdc overgeven
, fonder ficbtc

vcrweeren. En de Liemenant 'Barent Keet el ieyde: Ik^fal geenjins

confe*n geven , defe (lerke Stad, van allesfo wel voorfien , over te geven.

Coulman Als hier op de Vergaderinge opftont , quam feeker voornaam Heer I

io°chttot

gC
' b )' ^en u * Coulman leggende :- Wel hoe Coulman , hoe ftelt gy u

veranderin- fo aan, wilt ^y onfe Stad in een Bloet-bat letten ? wel neen , antwoor-

.

de hy. , ik wil de Stad voor een bloet-bat bewaren , want indien wy
eerlijke Iuyden willen zijn, konrren wy fuiken fterken Stad aan den

\

Vyand niet over geven , maar konnen en moetenfe wel defendee-

ren. Over dit feggen formalifeerde fich dien Heer met defe woorden.

Dat bloet > dat vergoten [al worden i fal aan uwen Gordel komen. Als

(feulman hier op met genereufe woorden antwoorde, quam hem een

ander Heer dusdanig reprocheeren ": Il^hadde gemejnt , datgy waart

een goet man voor Gods Kerk^, daar kont gy nu wat goets voor doen ,

maar Jo 't naar u Advijs voortgaat , (uilen xvy die verliefen , enfo wy
de Stdd niet overgeven , fal niet een kjnd inde wiege levendig blijven.

Coulman bleef ftantvailig by fijne voorige refolutie , feggende

:

Foor Qods Kerk. wil ik^ vechten , en die niet overgeven, Godjalfe te

meer bewaren , maar dat den Vyand , alles dreygt te vermoorden , dat

is het oude lietjen ; /£ ben in mijnjongejaaren oo\ een Soldaat geweefi, .

toenfeyden almec fo , maar kreegenfelden andere antwoort , als : Krtiyt
%

en Loet hebben wy tebcjlen ; Meenigmaal heb ih^gefien , dat men de befte

conditien bedong , als men het dejperaatjle fiont , en als den Vyand al d&A
Galderyen hadde geleyt over de Cyrachten. Hier mede nam Coulmair*

JIjn affcheyt , en haatten fich na fijn Wachthuys , daar hy fijn Volk dap-

Couimaos per encourageerde. Kort daar op wort (foulmans Vrou , door twee

woon teei
kyfondere meyden aan't Huys van feekerenHeer,daar twee Me-Vroii-S

coidatdijk. wens prefent waren , haaftig ontboden , op voorgeven , dat haarc wel-jf

vaart daar aan hieng , alwaar haar wierd voorgehouden , d.it/y haaren'
Man mojlefillen , eerhy de Stad in vuyr en bloet fette , alfo der een Ac~tf
cóoït wat , daar hyfich tegen ftelde. Defe Vrou antwoorden met een

mannelijke cerdaatheyt: Doet mijn man daar mede qualijkjlaat de fu-^
fhtie over hem gaan, il^ ben daar opgerujt,dat hy niet andersfal doen, all\

dat 't bef is voor de Stad , en buyten dat , fo heeft hy ool^geen authom
teyt om jets te dven. Ja wierd haar geantwoord , u man is een Lieute»
naat van de Burgerye , e'n'tis teverne gekomen, men moet met geen
K omng de gek^fcheeren , daar op de Vrou wederom : Waarom heeft

men
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wen 'tfo verre gebracht, [onder de Bargerye te kennen ? De Me-Vrou-
wens feyden : 't Is beter geregeert te veerden van een Koning , als van

Telfers en Weevers , waarachtig het is niet om ZutpKen > maar alleen

om Holland te doen , engy luyden hebter niet veel bj> te verliefen , het

welk Coulmans Vrou nier mede beantwoorde , dat het een muys al-

[o[eer doet , wanneer men haar het vel afhaalt , als een Deenfen Os. So

haaft quam fy niet weder t'huys , ofwiert al weder haaftig ontboden tot

een andere Me Vrou , die haar met even harde woorden niet meer

konde verfetten , als de voorige. De Vrou als een Martiale Amazo-
ne by haar man komende , relateerde hem 't gepafleerde , waar op

hyfe belafte , dat fy haar met die faake geenfins foude moeyen , alfo het

geen vrouwen werk was.

Onaangefien het Contra-advijs van de Burger-OfEcieren en de DryPerfo-

goede refolutie van de Militie en Burgerye , fo wierden eenige articu- J™*^!
11

len op 't Papier gebracht , en 3. Perfonen als Gerrii Keying , Adrian muteert,

Val\^ en Jan van EJfen gecommitteert , om met den voorn. Ben-

ting , haar naar. den Koning te vervoegen , en met den felven te
v
han-

delen voor de geheele Graaffchap , werdende ondèrtuffchen de on-

willige door alle bedenkelijke motiven aangefocht tot ftilftant en ge-

ruftheyt. Immiddels quam een Karos en een Wagen op de Markt voor

't Velthoen , daar mede haar de Gedeputeerden met Benting fouden

begeven hebben na den Koning op den Vylenpas , 't en ware fy door deiTdoor de

.det'famen rotteerende Burgers belet waren geworden , die met den jtorgeisbe-

Commandeur Swartfenbmg doorlijftigheyt defleutels van 2. Poor-

ten , waar onder eene , die fy uyt moften , waren machtig geworden,

want eenige burgers niet alleen dreygden de Gedeputeerdens , als fy

buyten cfe Poort mochten komen, met Canon van achteren in te fchre-

ten j maar begonden omtrent de Caros en Wagen ook met fteenen'te

gooyen , fo dat elk van deHeeren om'tfeerfte heenfloop, latende

Benting alleen vertrekken , na dat hy alles wel hadde doorfien en af-

gefpeculeert.

Hier op begon de vreefe onder de flauwhertigc te vermeeren , die

de Burgers door hunne Vrouwens j door beloften en dreygementen

tot haafe intentie fochten te infleclecren , fcggende , dat de onwilli-

ge by de Franfche in de Poorten fouden opgehangen werden , 't welk
evenwel op de Burgers weynig kracht hadde.

.Bc&ting by den Koning komende, relateerde hem de oneenigheyt
Den Herfog

enverwerringeindeStad, dat den Koning moveerde, om aanfiont
s J^nKd?"

5

fijn Broeder den Hertog van Orleans derwaarts te fenden , om Zut„ Stad beiege-o P rr 1 ten
S li phen
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phcu in pofleflie te nemen , of in cas van refiftentie , te belegeren.

Den Hertog nam fijn refidentie op het Huys den 'Boedelhof
:

, gelegen

tufi'chen Zntpben emfDeventer , en hadde tot fijne Generale Offi-

ciers de Graven van 'Gadagne en Lorge , en den fchevalier de Lor-

faine.

Op den volgenden dag , zijnde den \\> funy , vertoonde fich de

Vyant voor 't eerfte aan de Holffier- Brugge , daar hy met 't Canon
uyt de Stad fo wakker door de Militie verwelkomt wierde , dat hy met
verlies van eenia Volk moft retireeren. Doch 's nachts be^on hy

doet appro- i-vt-i i i
o ,

*

dies en een buyten de Nieu-Stads-Poort aproches te maken , en een Batteryeop te

maUiP werpen , daar van hy 's morgens den \*. dito om 4. uyren met 6.

Stukken Gefchuts op de Stad begon te flancjueeren , maarwierd van

dry Bolwerken uyt de Stad , door ordre van den Commandeur , weder
fo beantwoort , dat in 3, uyren tijds 3. van fijne Stukken hwn^ en

o:n 9. uyren alle 6. onbfuykbaar waren, fo dat fy daar na geert fchóot

ei Bómbe» inCer deden , als uyt Mortieren, die door de Vuyr-ballen ofBomben

fcWetcn!^ eenige fchaade veroorfaakten , dat de kleynhertige wat verzaagde.

's Nachts wierden de Stads Wallen door dé Burgers weder gerepa-

reert , daar fy aan ftukken waren. In defe confufie wierden de Bur-

gers, die aan de Nieuw-ftads-Po^rt waren , feer afgemat , alfo fy dach

en nacht op de Wallen en in de Fauchebrayen wierden gelaten, forider

De soUaten afgeloft te werden. Een Compagnie Soldaten fmeet haar Geweer

I*üi

on ' neder , en wilde niet vechten, alfo in eenigen tijd geen gcldontfan-

aen hadde , en nu geen broot hadde om te eeten , daar doch in 't Ma-
gazijn daar van overvloet was.

Een uyrval. Den "> funy wierden by nacht 300. man uytgelaten , om den

Vyand uyt fijnWerken te drijven , maar cjuamen in goede ordre weder

binnen , fonder yets notabels uytgerecht te hebben, achterlatende

2. mannen.
Een tweede Den i* dito wilde men den uytval hervatten, met 400. man te

Vytva
' voet , en een Troep Ruytcrs , die een langen tijd in 't Ravelyn voor

de Nieu-Stadt poort raat hielden, haar verdeelende in 4. Troepen,

daar van de eerfte aangevoert wierde door Capiteyn Scheltinga , die

daar mede avanceerde tot op de Loop-grave van den Vyand , dewelke

hy , na apparentie , vermeeftert foude hebben , als hy van de achter-

troepen behoorlijk ware gefecondeert geworden ; In 't retireeren

quam de Franfche Cavallerye furieus op de Poort aanfetten, doch

keerde furieus wederom , als eenige onder haar door 't Schroot uyt de
j

Stad cjuamen te tuymelen.Ondertu/Tchen hadden de Franfche de Con-
trefcarps
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trefcarps Gracht , door de Sluys aan de Nicu-Stads-poort , die van de ^ „

'

-n i ii... De Franfchc
Burgers i. a 2. dagen te vooren was toegevult , en met aarde en rijs- tappen de

hout geflopt, afgetapt door 't Beekjen , dat na Holfftei brugge loopt, Specht
en waren van intentie de Buyten-Gracht mede af te tappen , dat haar af> •

licht foude gefuccedeert zijn , wegens de exceilive droogte en leeg

water in den TJfttl , doch wierde den volgenden dag gecapi-

tuleert.

Den Vu funy deden de Burgermeefteren weder een Vergaderinge waar op

beleggen van de Ridderfchap , Gemeens-ïuyden , Commandeur en fïïerfnge""

de Burger-Officieren , tot Corporaals incluys , haar afvraagende, of
J

vo"jge,

't noch geen tijd was van parlementeeren , daar op fy van de Ridder-

fchap en Gemeens-luyden tot antwoord kreegen : Als het de Heeren Co ^ geadvi.

verflaan, Fiat , van den Commandeur : Men kan de Stad noch wel wat
p

C

itSISe,
Ca "

houden, maar onmogelijk lang dejendeeren , en van de voorn. Coelman:

ƒ£ kan mijn voorig advijs noch niet veranderen , men heeft noch tijds oc-

fjoeg , om een goet accoort te maken , maar als gy de Stad doch veilt

overgeven , fo bedingt dan een goet accoort. Hierop wierden mede de

Officieren tot den Krijgs-raat geconvoceert, en afgevraagt haar advijs,

onder dewelke eenige noch geenfins inclineerden tot een Capitulatie,

daar toe fy doch eyndelijk nochwierden geperfuadeert. Men commit- er. Gecom-

teerde dan aanftonts eenige Perfonen , fo uyt de Ridderfchap en Ma-
™

r gefoi!"
s

giftraat, als uyt de Gemeente en de Militie j als den Land-Droft Hee- den»

\eren enden Scholtes Ripperda , Adrian Valk^ en fan van EJfent

als mede de Heeren Vlardingen , Schimmelpenning , &ct naar Duc
d'Orleans , die op den Boedelhof by 't Dorp Gorfel logeerde , al-

waar het gros van 't Leger , dat geen 10000. mannen fterk was , lag

gecampeert. Defe Heeren vertrokken na de middag, op goet vertrou-

wen , fonder Franfche Oftagiers weder in de Stad te nemen , en fiel-

den des Konings broeder haare geconcipieerde Articulen fchriftelijk

voor, diehy verwierp, en in plaatfevan die, defe voorfchreef; te diemetüuc

V/eten , dat de Burgermeejlers in de "Regeeringefouden blijven, en Vry- ^f?"!
heyt van Religie behouden ; dat de Burgers in poffeffie van al haargoed ien.

fouden blijven \ en dat de Militie opgenade van den Koningfoude leven.

En hoewel de Gedeputeerdens hier tegen wat wilden haquetteeren,

fo achten 'Duc d'Orleans fulx onwaardig , om aan te hooren , dewijl

hy van de groote confufie en difördre der Stad verfeekert was , maar

dede haar voort weder vertrekken ,' en met eenige duyfent Ruyters en

Voetvolk convoyeeren tot aan"de Nieu-Stads-poort , alwaar ondertuf-

fchen eenige Franfche al waren gedrongen tot in't Ravelijn,en fouden

S ff 1 geduy-
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geduyrende den ftilftant van Wapenen , en fonder de Gecqmmitteer-

dens weder te rug te verwachten, in de Stad gedrongen zijn , 't en zy

fy waren gefteut geworden -door het optrekken van een Touw-brugge.

Franfche Aan de Poort komende riep feker Burgermeefter aan de Burgers op de
k
e"züt ïen Wallen ftaande ; Goet accoort Mannen , maakt oopen. De Poort was

fo haaft niet oopen , ofde Franfche cjuamen met -de Gecommitteer-

dens in vollen marfch binnen, tot fuiken mifnoegen van de Burgeis,

dat eenige de hayren uyt het Hooft rukten , en dat de gene >• die noch

in volle poftuyr op de Wallen en Binnen-Poflen (tonden , op 't gehoor

van den Franfchen Trommel-flag , haar Geweer nederwierpen , en

confufelijk in haare huyfen liepen , Haande deuren en venfters toe,

fonder tiie voor ymant open te maken , alfo fy den inhout van de Ca-

pitulatie ignoreerende , heitelijk bevreeft waren voor een generale

plonderinge , daar van in de Nieu-ftad en achter-hoeken aan eenige

huyfen al een begin gemaakt wierde , dat een ellendigen en deplora-

blen voortgang genomen foude hebben , 't en zy door hooger hand

de Franfche foldaten waren geordonneert , om dien nacht op de Markt

te blijven,

endifarmee- Het Staaten Garnifoen wierd aangefeyt , om onder haare Vaandels

nifoeiT

G"" m vo^e monture te compareeren , gelijk ook gefchiede , wanneer fy

'

alle fo wel Officieren , als gemeyne Soldaten wierden gedifarmeert,

en opgeflooten in de Groote Kerk , daar fy haar met water en broot

fo lange moften behelpen , tot fy haar Rancoen opbrachten * dat ee-

nigen onmogelijk was , die 't felve met bedelen aan der burger huyfen

moften collecteeren laten tot haarer verloflinge uyt die miferable ge-

vankenifTe., daarveele door flank en vuyligheyt vergingen, en weg
ftierven, en noch meer fouden vergaan zijn, 't en warefy door de

mede-dogentheyt der Burgeren in haar ellend getrouwelijk waren ge-

fecondeert geworden.

Eyfchenran- Den Commiilaris Generaal van de Artillerye eyften van de Stad

5T Maaien
voor R;!ncoen van >ü Koper

, Loot , Tin en Klokken , (alfo des Ko-
* nings Canon voor de Stad geplant , en daar op gefchooten hadde) de

femme van 30. duyfent guldens in dry termijnen te betaalen , of

dat hem al de voorn. Metallen fouden werden uytgereykt , op pe-

ne van plonderinge; Doch wiert de vooren gefpecificeerde fomme
gereduceert op 15. duyfent , daar op aanftonts 8000. guldens

wierden betaalt , die de Magiftraat , tegens obligatie y uyt het Com-
. ptoir lichte,

éét itoom«* De Stad kreeg tot een Commandant Mr
< Monteattban die goede

ScSade. difcï-
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difcipline hielt , en de Gereformeerde , by verfcheyde voorvallen,

maintineerde tegensde bitfeinjurienen oppreflien van de Rooms-
gefinde Burgers , dewelke , na dat fy , op den ^. fur.y , de Groote

Kerk op een belachelijke manier , en met het geefelen van den armen
Predik-ltoel , hadden ingewijt , niet alleen niet wilden tolereeren, dat

de On-roomfe haar eygene dood-groeven gebruykten , maar ook een

kind van den Predicant Tlanüus uyt het graf weder opgenomen iou-

den hebben , fo niet den Commandant fulx wel expreflelijk verbo-

den hadde.

Omtrent den felven tijd wierpen ficheenige Rooms-geiinde voor

nieuwe Gedeputeerden op , van dewelke Prefldent was de Paftoor

van Weel, en Affefforen lonker Swedenvan Haak^t Dottor Vos en

Jonker Veer , voorgevende daar toe van den Koning Commiflïe te

hebben ; Defe namen feflie in de Kamer der oudeGedeputeerden,

fonder defelve daar over te kennen , alwaar fy een fekeren dag beraam-

den tot verkoopinge van \ zaat-gewas,dicn fy alomme in de Steeden en

Dorpen publiceerden met afEclie van biljetten. De oude Gedeputeer-

den fonden hier op twee uyt haar na T^imwegen aan den Supper-In-

tendant , die haar volle Commiflïe onder hand en zegel gaftot conti-

nuatie van haare Bedieninge , waar mede fy de voorfz. Nieuwelingen,

als fy met haare verkoopinge befig waren , door aiJïftentie van den

Franfchen Commiffaris Gaffart deden opftaan, en haare pretenfè

Commiflie , met byfondere reproches , verfchetiren.

Na dat ' Zutphen fich' op den \\ Juny aan den Hertog van Orleans Du c rf'Or-

hadde overgegeven , cjuam hy 's volgenden daags de Stad en de Forti- weder by"
ficatien met alle fijne Officieren befkhtigen, en begaf fich daar op na dejl Koning,

't Veld van Billon tuflehen Amfora en cDoesborg , daar hy den Ko-
ning paraat vont , om naar Vjtrecht te vertrekken , aan wien hy pre-

fenteerde 29. Vaandels en 2. a 3. Standaarden binnen Zutphen

verovert , waar op fv beyde haare Legers opbraken , en met defelve de

Vdauwe over recht naar 'Vjtrecht marcheerden , daar wy haar fb

lang fullen laten ruften ,. tot wy vertoont fullen hebben , wat Turcnne

tot de Grave , Nimvtegen en daar omtrent verrichten.

Aan de Maas waren dry Fortreffen, als 't Hays te Gennep , de

Grave en Raveftejn , die met Staaten Garnifoenfo flechtbefet wa-

ren , dat geen van dryen fich behoorlijk konde defendeeren , waarom
goet gevonden wiert ,. ten tijde y als de Franfche Macht leer avanceer-

de , twee derfelver te abandonneeren , en met het uytgelichte Garni-

foen en \Jagazijn de derde te verfeekeren , om daar door de Maas
SCC 5 be-
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beflootcn te houden. In gevolge van defe refolutïe wierd Ravesteyn
op den 23. funy van fijn Garnifoen, beftaande in 5. Compagnien

te voet , en van een reedelijken voorraat van Artillerye , Ammunitie

en Vivres geëvacueert , endeftad (jravc daar mede verfterkt. Defe

ftad T^avefleyn wierd van den Hertog van Nieuburg , die defelve

hem toeeygent , met confent der Franfchen in polTefïie genomen,

die alle Monumenten en Wapens der Gelinieerde Staaten en Princen

van Oraitve voor 't Stadhuys en elders dede verbreeken , en de Forti-

ficatie , door ordre der Franfche demolieeren.

Op ldenl5. fmy wïert'het Huys te Gennep mede geëvacueert

van 4. Compagnien Garnifoen , 5. Stukken Gefchuts, en 37. Wa-
gens met Bos-kruyt , Koegels , Lonten , Granaten , &c. 't welk

naar JSHmwegen , doch voor 't grootite deel naar de Grave wierde

vervoert , waar op M r
. du Plcjfis , in den naame fijnes Konings , het

felve Huys fonder ilagof ftoot in befettinge nam , niet tegenftaande

't felve wegens fijne Fortificatie fo redoutabel was , dat deffelfsjiaam

door de heele Wereld bekent was ; Want na dat de Spaatifche in het

jaar 1635. Schenkjn-Jchans door een Entrcprife hadden verraft en

verovert , hebben fy terftonts dit Huys , 't welk met Ravejleyn neu -

traal en gedemanteleert was , en niet meer , als in een bloote Gracht

lag , met een Royaale Fortificatie voorfien , en , (
gelijk fy met !Z^z«

vejfeyn mede voorhadden , 't en ware fy daar in door de Staaten waren

geprevenieerü ) omtrokken met 2. byfondere Wallen , yder van

5. Bolwerken en een Ravelijn, die met Bruggen aan een gehecht wier-

den over brede Grachten, dewelke door een Riviertjen de Niers wier-

den bevochtigt , en van 't te hooge water , door een Sluys in de Maas
konde ontlaft werden. Defe Werken waren vanbuyten noch omsin-
gelt met een Contrefcarp en Buyten-gracht , en met een groot Kroon-
en een Hoorn-werk , fodat't felve in denjaare 1641. door 'Prins

Frederij Hendrik^ met een fwaar Leger niet konde verovert werden,

als na een harde belegeringe van 7. weeken.

Uyt confidentie , dat dek 2. plaatfen, nevens foveele andere,

uyt manquement van nootfaakelijkheden , fo fubiren fonder tegenweer

waren vervallen in handen van den Vyand , die piet groote fchreeden

avanceerde , komende den Cjraafvan Chamilli met een Leger van

omtrent 10. duyfent man , dat hy by Mafeyk^ vergadert hadde,

mede recht op de Stad 's Hertogen-Bofch aantrekken , daar hy wel

8. dagen een Spion in hadde gehad, die hem advifeerde, dat den
r
£ofch in allen deelen dcfectueus en byna van al het Canon en Am-

munitie
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munitie ontbloot was , daar mede de Grave en andere plaatfen vcr-

iterkt waren , en geen meer Garnifoen binnen hadde, als 5. Com-
pagnien Voet-volk onder den Gouverneur Ktlpatnk, , daar mede hy

niet alleen defe Stad , maar ook de omleggende Schanfen foude bewa-

ren , die in haare Fortificatien vervallen , en door faute van reparatie

byna tot ongebruyk waren geraakt ; So wiert by de Collegien van ,

haare Hó:Mot : en den Raad van Staaten tot dele extremiteyt gere-

folveert, dat de ftad Grave geabandonneert, en 's Hertogen Tïofch

-en Bommel met deffelfs Garnifoen en Magazijn te beter voorfien

fouden werden. Om 't welke ten fpoedigften te cxecr.teeren ,' na

's uwtogen-Bofeb wierden gecommitteert de Hecren Scberf enden

Thefaurier Generaal 'Burg, die van daar op den 28. fnny een Ex-

preflen depecheerden na de Grave , aan den Ingenieur jbueryn van

Lobbrecbt , om van haar cito afte halen de Ordrcs van haare Hoog
Mot, tot het evacueeren van de itad Grave. Lobbrecbt in den 'Bofcb

komende , ontfieng aldaar op den 29. ^uny , nevens een fomme
Gelds , tot het evacueeren van de Grave te employeeren , de voorfz.

Ordres , die hy op fijne te rug komfl: , met het Poort- flnyten van de

Grave dienfelven avont noch overgafin handen van den Gouverneur

den Heer van Walenburg , dewelke daar op van ftonden aan den £r"ewwd
l

Krijgs-raat aan fijn Logement dede vergaderen > die heel verfet nietvejftarfj

ftont in 't aanhooren van dien , en nam daar op datelijk contrarie Re-
folutie, va.n nietuyt de Stad te willen trekken , alvorens fy daar toe

exprefle ordre van Sijn Hoogbejt den Heere 'Pnnce van Orange had-

den ontfan^en. Waarom den Gouverneur aanftonts door fijnen Die-

naar genaamt fromwel een miilïve fond aan Sijn Hooggemelde Hoog-

heyt die toen omtrent Bodegrave was , en een andere aan de voorïz.,

2. Heeren Gedeputeerden in 's Hertegen r
BoJcb , haar nptifkeeren-

dedegenomene Refolutie van den geheelen Krijgs-raat. De Heeren

Gedeputeerden fulx vernemende , fenden voort weder een Expreflèn

te rug aan den Gouverneur ,' met Ordre , dat hy op 't fpoedigfte foude

hebben te achtervolgen de Refolutie van haare Hoog Mog : die haar

in mandatis was mede gegeven , of dat de Schade en Intereffe , die het

Land daar doormochte komen te lijden , op hem fouden verhaalt wer-

den. Den Gouverneur defe nadere Ordre ontfangende , wilde defelve

met goetvinden van den geheelen Krijgs-raat echter noch niet vol-

doen, 't welk hy per Expreflen aan defelve Heeren Gedeputeerdens-

bekent maakte , die op den laatften funy daar óp antwoorden; In-

dien hy haare Ordre niet en pareerde , dat fy hem > en den voorfz,

Inge-
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Ingenieur fouden doen ophangen. En alfoder toen noch geen befchêyt

van Sijn Hoogheyt te rugge was gekomen ,
( 't welk ondoenlijk was

wegens de groote diftantie en korten tijd , en wegens de geduyrige en

preifante cccupatien van Sijn Hooggemelde Hoogheyt ) fo wiert eynde-

lijkop den i. Inly by den Krijgs-raad gerefolveert , dat men het

Garniiben foude doen preparatie maken , om den 2. dito naar 7 Her»

togen Bofeb te vertrekken , gelijk ook des ochtens om 10, uyren

gefchiede , wanneer het Garniiben buyten de Stad op den Ham
ïïch vergaderde , van waar het omtrent 11. uyren begon te mar-

cheeren , fterk zijnde 33. Compagnien, die t'famen uytleverden

2425. koppen.

Dit confiderable Garnifoen quiteerde in dier voegen een plaatle,

die niet minder confiderabel was, en die men konde feggen de eenigfte

naaft Maftricht te zijn onder alle de FortrefTen van den Vereenigden

Staat , die fonder notabel gebrek was; Want fy is gelegen aan de

Maas, in fuiken laagen Land, dat aan eene zyde licht onder waterkan

gefet worden,en was omtrokken met tf.fware Bolwerken, tf.Ravelijns,

4. Hoorn-werken en met breede en diepe grachten , welke Werken
alle net opgehaalt en met Storm-paalen en PalliiTaden omfet warefy

behalven het Contrefcarp , dat maar omtrent de helft was gepalliffa-

deert , en met Storm-palen voorfien.

Op de Wallen fag men 52. {tukken Canon, die alle, uytgeno-

men 4. a 5. van Metaal waren, onder dewelke 2. (tukken waren

tot 48. ponden fchietens , 8. ut 24. ponden 12. tot 12. pond.

6. tot 8. pond. 6. tot 6. pond. 5. tot 4. pond. 5. tot 3. pond.

2. tot z\. pond. 3. tot 2. pond. 3. tot 1. pont. Hier toe manqueer-

den geene Koegels van alderhande Calibre , noch Kruy.t , alfo daar

van 140.. duyfent ponden, met 70. duyfent ponden Mufquet-koe-

gels , 15. hondert Hand-granaten , en genoeg Vivres en alderhande

ilagvan Oorlogs-Inftrumenten in 't Magazijn in voorraad was, fo

dat men daar in niet vont te manqueeren > als eenige ArFuyten , wa^j:

*oe Raders genoeg vaardig lagen.

By 't evacueeren van defe imprennable FortrefTe nam 't Garnifoen

mede 3. Metale ftukken ( eenige der refteerende wierden door den

Ingenieur Lobbrecht op de Wallen vernagelt ) en arriveerde des

nachs om." 10. uren binnen 's.Hertogen-'Bofch , alwaar het fecr ver-

moeyt en afgemat zijnde , dien nacht onder den blauwen hemel mofle

ruiten,ter oorfaakc het om de laatheyt des tijds niet konde gebilletteeft

worden.'
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Ondertuflchen hadde Sijn Hooghejt advijs ontfangen , dat den Krijgt Co«.

Heer Graaf'de Montery Gouverneur der Spaanfche Nederlanden na moidïe«

de 'Steeden van 's Hertogen B'ojeb en "Breda hadde gefonden jg4

Compagnien onder den Graafvan Schellart , omdefelve, ingevol-

ge van 't Tradaat van den 17. December 1671. te helpen defendee-

ren , 't welk Sijn Hooghejt dede refolveeren , om den voorn. Dienaar

van den Gouverneur Wahnburg metter haaft weder te rugge te ex-

pedieeren , met ordre , dat den Gouverneur de ftad Grave niet fou-

de verlaten, enbyaldien die aireede verlaten was, dathy fich met

fijn Garnifoen van ftonden aan weder derwaarts foude begeven. Defe

Ordre hadde den gemelden Gouverneur fo ras niet ontfangen , of hy

communiceerde defelve aan den Gouverneur van 's Hertogen
r
Bofchi

aan wien , alsook aan de Magiftraat defe tijdinge fetr onaangenaam

was , alfo (y het felve Garnifoen tot haare fecuiïteyt liever by haar

hadden willen behouden.

Den Gouverneur Walenburg gaf voorts Commando aan deft

voorn. Ingenieur om de Artillerye en alle ap- en dependentien te

prepareeren, en met het Garnifoen 's namiddagsom 4. a 5. uyren

weder na de Grave te vertrekken, daarheen hyfelfs om 5. uyren

vooraf reed met 80. Dragonders, om de Stadby provifie weder te

befetten, endaar binnen afte wachten fijn volgende Garnifoen.

Ondertuflchen was den Marfchalk de Turemie voor Nimwegen Gedept*eer-

j

geadverteert van 't evacueeren van de Grave , derwaarts hy voorts ^ne"^""
fond tJfyl r.de Clodore met 30. man en een Trompetter , om de men tot de

Stad te fommeeren , dat fy fich foude overgeven , of ten min- "ve*

ften , dat fy haar fo lang foude innemen , tot dat de Burgermeefteren
m

met Turenne hadden gecapituleert. Clodore kreeg van de Stad tot

antwoort , dat hy alleen wel mochte binnen komen , gelijk hy dede,

werdende gevoert op 't Stadhuys , daar hy voor de Magiftraat , die

vergadert was , fijne Commiffie opende. De Magiftraat feyde; de-

wijl haare Stad geen Garnifoen in hadde , en defelve Haar door neu-

traal was , dat fy haare Neutraliteyt meynden te conferveeren , waar

tegens MT
. Clodore haar fterk begon te perfuadeeren, om de Stad aan

de Difcretie van fijnen Kening over te geven, datfy anders op haar

fouden halen deflelfs ongenade , en dat fy tot dien eynde aanftonts

ymand fouden deputeeren na Turenne, die Nimwegen belegert had-

de ; Waar op de Magiftraat eenig uytftel nemende , delibereerde wat Gedeputeer

-

haar in defe extremiteyt te doenftont, en nam refolutie, om des an- le uyf d
£

j j 1 1 1 r 1 1
Grave na fii»

deren daags, zijnde den 3. tuly, feekereperfonen uyt haar met het tennc ge-77
Ttt Con->^'
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Concept van een Capitulatie , dat fy ondertuflehen formeerden , te
deputeeren na Turenne

, die den fel ve nacht door den Graafvan S'.

De Gouver-
neur komt
weder voor
de Grave.

1-,-,

Fianfcheko'

men voor
de Gure,

Jn den morgenitont gingen des Stads-Gedeputeerden onder 't ge-

leyt van de voorfz. 30. mannen , die aan.de over-zijde van de Maas
waren blijven liaan , naar Turenne , ondertuiïchcn dat de Gouverneur

Walenburg met de gemelde 80. Dragonders 's avonts voor de Poort

quam , die hy wilde open gemaakt hebben , voorgevende , dat een

fterk Garnifoen na by was. Dit bracht de Rooms-gefinde in allarm,

temeer, dewijl haar door ^JH r
. Clodore wiert voorgehouden het

gevaar, dat haar dreygde , in cas fy den Gouverneur binnen lieten ko-

men, feggende^ dat den Hertog van Luxemborg, den Graaf de

Chamillj en den Hertog van Turenne , yder met een Leger haar haaft

fouden komen belegeren , en revenge nemen van haar doen.

Dit niet tegenftaande , raakte de Gouverneur Walenburg , tegens

wil en dank van die van de Stad , noch binnen , daar hy lijn Garnifoen

dien nacht met groote fmerten afwachte.

Den 4. Jnly in den morgen-ftond cjuamen eenige Franfche Trou-

pen te paard onder den Veld-Marfchalk du Tlejfts by de Reckfche

Molen omtrent de Stad, om die in poifeffiete nemen, daar fyde

omliggende Dorpen , als Hees, Rees , &c. uytplonderden , en door

een Trompetter met een Officier geaflïit.eert zijnde, de Stad opeyften.

Mr. Clodore hadde immiddels den Marfchalk Tleffis door een briefje

fecretelijk geadverteert , hoe kleyn het Gaanifoen binnen de Stad , en<

hoc groot het aannaderende was , dat men den Gouverneur Walen»),

lutrer ioude hebben tot fijne difcretie , als men het verwachte Garni-;

foen onderwegen konde flaan. DuTleJfis ondertuffchen van eenige'1

meerdere Cavallerye onder den tJWarqms de Toyeufe geaflifteert.i

zijnde , trekt het voornoemde Garnifoen te gemoet , dat hy op deni

namiddag om . 3 . uyren by den Reekj , als het by Troepen in difordre

marcheerde , op 't onvoorfienfte overvalt en in route flaat ,. krijgende!

veele der felver gevangen met eenige Vaandels ter felver tijd , dat rnr'

de Stad tot de vierde maal dede fommeeren, op welke laatfte fom-.;

matie den Gouverneur Walenburg feyde , dat een Officier mochte

binnenkomen, om met den fel ven te aboucheeren, dewelke hyliet£

brengen in een Logement , daar hy hem met réciproque debatten lang

ophielt , doende mede de Magiftraat eonvoceeren , en alle middelerr

aanwenden , om de faake , fo lang mogelijk , te traineeren , op hoo-

«n maken pe van het arrivement des Garnifoens. Maar alfo den Gouverneur
eca Capita. 011-

flaan het

Garnifoen,
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ondertuflchen met groote ontflelteniife verilont , dat /ijn verwachte Jatie met

Garnifoen geflagen was , maakte hy aanflonts dit accoort ; dat hy met ne"r

Goum*

fijn byhebbende 80. Dragonders fotide vertrekken na den 'Bofch cn-

der 't geleyt van een Trompetter en een Sauve-garde , gelijk ook

voorts gefchiede , trekkende de Franfche met alle macht weder daar

binnen , met fich in triumph voerende veele gevangene van 't geflagen

Garnifoen. De Burgers hielden haar aan de Conditien , fo als die van

den Veld-Marfchalk Turenr.e aan haare Burger-Meefters fouden

geaccordeert zijn , die noch niet te rugge gekomen waren ,'welke Ca-

pitulatie aldus luyt:

en een Capi-

raetArticulen geflooten tuffchen MonTkur de Turenne en tu,atie

de Burger-Meefleren en Gedeputeerden* der Stad
G R. A V E.

1. De Burgermeefieren en Gedeputeerdens der Stad Grave, belo-

ven in den naame van de Burgermeefieren , Scheepenen , Burgeren en

Inve-jonders der gefeyde Stad , op heeden de Stad Grave tefielten in de

Adacht van Sijne Majefteyt , en daar binnen te ontfangen fodar.ig Cjar-

mfoen, als Monfr. de Turenne believen [al daar in te[enden , en be-

leven daar boven , dat de Inwoonden fullenprefteeren den Eed vange-
trouwigheyt aan den Koning , invoegen defelve haar[al voorgefchreeve>i

werden , fich ganfebetij^onderwerpende aeffelfs Heerfchappye.

1. So belooft Monfr . de Turenne m den naam van fijne ^ïaje{le)t

en op deffelfs welgevallen , dat den Heer Prince van Orange en alle de

Inwoonderen der Stad Grave en des Lands van Kuyk /uilen behouden

de poffejfie en vry gebruykvan alle haare (joederen 3 Rechtenen *Do-

mainen
, fo wel binnen de Stad Grave , als daar buyten in 't Land van

Kuyk endaar aan appendeerende Plaatfen.

3. Dat elk, van degefeyde Inwoonderenfal hebben de vrye oeffeninge

van de Religie , daar van hy profeffie doet.

4. So belooft tJMonfi. de Turenne , dat hyfijn beftfal doen byfijne

*Jvtaje(leyt tot confervatie van alle haare oude Privilegiën en Rechten,

daar van de ftad Grave is in goede en deugdelijke pojfejfie.

5. Dewelke uyt de Inwoonderen fuilen begecren uytdeStad te trek.'

ken met haare goederen en meubilen , fullenfulx vermogen te doen bin-

nen 6. maanden tijds , fonder dat fy daar infullen belet worden.

6. Ingevalle het namaals machte aebeuren , datter tuffchen fijne

tJWajefieyt en de Hccren Staaten Generaal opgerecht w'urdc eenira-

Ttt z c~iaat
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Baat , [al dejlad Grave daar in begreepen , en dit Traflaat gehot*\

den veerden als nul en vangeender waarde.

Gedaan int Veld voor Nimwegen defen 5. luly 167 2.

En was geteekent

TURENNEj &C.

DeTijdinge hiervan bracht in Holland en Zeeland fogrooten

murmureeringe als ontfteltenifle , en verwekte vreemde difcourfen,

die byna alle daar op uyt vielen, als dat het ^ Garnifoen de Stad Grave !

\

hadde gaabandonneert op een valfch patent , waarin Sip Hooghejts \

naam was na gecontrefeyt , en dat de pretenfe Falfarifien 't Celve Gar-

nifoen daar en boven noen* hadden gebracht in handen van den Vyand> I

daar nochtans alles in waarheyt was gepaflTeert , gelijkwy hier verhan-

delt hebben,

lefchriivin- Nim wegen de eerfte onder de vier Hooft-Steden van 't Her-

wegen
1*

10^^0111 Gelderland begrijpt onder fijn Quartier 2. Steden, als Ticl

en Bommel, 6. groote Voogdyen en 5. Schanfen , als Schenken-
'

fchans , Knotfenbnrg , Voorn , SK Andries en de Schans by Hemert. \

Die in duyftere dingen vermaak fcheppen , haaien den oorfpronk en

naam defTelfs van Magus Soon van cDis : Andere feggen , dat de

eh van haarc Ommeren ook deel daar aan hebben. Niemand van allen , die van het

«utheyt. begin en oorfpronk defer Stad gefchreven hebben , (telt haar naar of

later dan de tijden van £". Jttlius fafar. Tacitm in fijn 5. bock

fijner Hiftorien in 't 19. cap. mentioneert van de Stad der Batavie-M

ren , dewelke fy eertijds, als fy haarindefe Landen nedergeflageaMj

hadden , als de eerfte toevlucht en Hooft-ftad hunnes Volks gebouwt*

hebben j naar welke C. Civilis overfte der ^Batavieren in dien Oor-

log , in welke de Roomfche faake by na t'onder raakte , na dat hy eyn-f

delijk by Vetera ofte Oudewater ongel ukkig geitreeden hadde, ficlï*

begeven heeft , en is uyt defelve , als hy die met wapenen niet langeri*

befchermen konde , alles meé-dragende , en het overige verbranden-^]

de , na het Ejlar.d der Batavieren geweeken. 't Blijkt dan , dat di^
Stad beneden de fcheydinge des Rijns , daar nu Scker.kenfchans leyt^X

en boven de t'famen-vloet der Maas en Waal , op de linker oever

der Waal , van waar een over-vaart op het Eyland is , gelegen heeft;'

En nergens op defen ganfehen oever , behalven tot Ntmwegen , ge-

moet men een plaats , dien de ordre en ornfbndigheden defer gefchie-

denHfen konnen geappliceert werden. Na 't vertrek der Romepen is

Nimwc^n met de Batavieren in 't oude verbond met de Franken ge-

blee-
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bleeven ; en als korts daar na der Batavieren Erf-landen allenks door
nootfchrikkelijke veranderingen verdeelt , onder de nieuwe Heer-
fchappyen der Graven ofte des Biffchops vervielen , fo heeft de Hooft-

ftad Nimwegen alleen den Koningen van Aufiraf<-n ofden Keyfe-

ren gehoorfaamt , en in het om heen gelegene La rnamentlijk

in het opperfte deel des Eylands , den ouden haam van Batavieu of

'Betamvc behouden , en hout defelve nu oo" i

Het Kafteel nu genaemt Valkhof, een out werk der Batavieren, OmliéytvaH

heeft Keyfer Carel de Qrooie omtrent het jaar 774. herbouwt,
l¥"zii^L

en heeft het felfs , en na hem, fjnde^pijk^de Godsvruchtige en andere

Keyferen byna 4. eeuwen lang, als een gemeen I s Rijks,

dikwijls bewoont , by welke occafie de Stad naderhand door Keyfer

Frederik^ de 1 1. en dcffelfs Soon Tiendnl^de V 1 1. is gemaakt tot

een Rijx-Stad , en gebenefkeert met alle de Privilegiën en Rechten,

die andere Rijx-Steeden onder den naam van Regalien bclltten , en is

mede in de volgende tijd een der Haufe-Steden geworden. Als Wil-

lem van Guiijl^tin Egrüonds plaats gefïelt , by Venlo in 't jaar 1 545.
Cjelderland aan Keyfer Carel overliet, fo heeft Nimwegen met de
andere Staten den felven Carel tot Hertog ontfangen , en in 't jaar

1 579. haar in de Vnïe tot Uytrecht begeven. En als fy in 't jaar 1585.
ten tijde van de Burgerlijke Oorlogen was vervallen in de Macht van

Koning Philippus , is fy onder het beleyt van 'Prins Matirits van
Orange in 't jaar 1591. wederom byde andere vercenigde gevoegt,

zedert wanneer fy onder de Steden van Gelderland , en haare Gede-
puteerde onder de Gedeputeerde der Steden hebben gehad de eerfte

plaats en flemme , gelijk de Provincie van Gelderland heeft onder de

Seven Provinciën.

De omring der Vellen is eertijds kleyn geweeft, maar voor omtrent Fortificatie

200. jaaren is de Stad met een nieuwe Muyr , Wal en diepe dreege ^NliI1W5-'

Gracht, ook de Voor-Stad en Burg daar in,befloöten 3die al] n-

komft der Franfchen in reedelijken ftaat waren , zijnde de Grachten fo

van alle de Werken , als van de Stad , fo verre fy droog waren , met
dikke eyke Pallirladen befet, doch was het Buyten-werk vcor het Naf-

fauws-Bolwerk in fo Hechten ftaat ; dat het felve van 't Garnifoèn niet

béfetvvierd, waar door het den Vyand voor een gre ndë..

Het Aitigazjjn was 14. dagen voor de bek lofléchtge- Magazijn

ftpfteert van Bofcfckruyt , datter niet over 5. „nden , en £°,
t

8<I

loot en lonten maar na proportie in voorraad was , waarom de Magi-

ftraat in der'haaft tot Vytrecht voor haar eygen penningen dedein-

T 1 1 3 kepen
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kopen 25. duyfent ponden kruyt , en immiddels in het Leger aan den ,

Tfful- by de Heeren Cjecomrr.yterde te Velde door haare Gedeputeer-

dens initantelijk aanhouden , om feccurs en afïiflentie van Volk en

Ammunitie , daarop in 't begin niet wilde volgen om de fchaarsheyt,

die in het Leger was , doch weynig dagen daarnaquamen noch daar

binnen uyt het Leger 14. 315. düyfent ponden, en daags voorheen,

dat de Vyand aan 't Toihnys doorbrak , quamen uyt Holland daar I

binnen 50. duyfent ponden Bos-kruyt me; wagens, die door den

Vyand 't meeft in 't weder keeren genomen wierden/t welk aan eei

ge 'geen kleyne fufpicie verwekte van Verraat of Verkeerde Direct!.:,

om den Vyand defelve toe te voegen. Hier by gereekent 't gene (o
j

by 't evacueeren van Ravejiejrp en 't Hhjs te Gennep , als anderfins

daar binnen was gekomen , wafferin 't beg :n van de belegeringe in,j

voorraat 120. duyfent ponden Boskruyt, doch koegels en lonten na

proportie minder, want naderhand by 't overgaan van de Stad noch

60. duyfent ponden kruyt , en maar noch een duyfent ponden Mui-

quet-koegels en 100. bofchen Lonten refteerden. Daar en boven

was het Stads-Magazijn fo wel voorden, datter 3000. mannen uyt

konden gearmeert werden, behalven 21. a 22. Stukken Gefchuts,

die met 's Lands Canon uytmaakten een getal van 60. alle Mctale

Stukken van fo fwaren calibrc , dat de meelt 24. en 1 8. pond fchoo- I

ten, werden:!e onder defelve mede gevonden eenige Hangen. Van
j

vivres was de Stad en de Burgersfeer abondantelijke geproviandeert,

fo dat dieswégen geen gebrek was te vreefen , al was de Stad jaar en&
dag beüootcn geworden.

U;t Gz™'1 - Het Garnifoen beftont uyt 40» Compagnien te voet , 9. te paard, T
fterk her" en 5. a 6. Compagnien Waartgelders , die niet m«er uytmaakten,
Was -

als omtrent 25. a 16. hondert mannen , dewelke getrouwelijk ge-

affifteert wierden fo van 5. Compagnien Burgers uyt Vytrecbt, Rhe-

nen en tJfylontfoort , die voor de belegeringe daar binnen waren ge- ':\

komen , als van de Ntmweegfc Burgers ten gctalle van omtrent^

2500. die alle gcrefoiveert waren door haare cordaatheyt preuven te

geven , van dat fy noch de rechte affetfels waren van de Oude-Bata-

vieren , die haare glorie door trou en dapperheyt over de Wereld uyt-

De Burgers gebreyt hebben , waar door fy noch fchijnen te leven. Defe loffelijke

Eed
n

vange-
re^ LIt ie bekrachtigden defe getrouwe patriotten met een dieren Eed,

troiwgheyt die fy op het Palk^bof aan haaren Gouverneur fan van Weideren

L'. Generaal van de Cavallerye, een man van geen minder beleyt en

eryarentheyt , als van courage en ftandvaftigheyt , neffens de geheele

Mi-
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Militie, vrywillig prefteerden , vmdatfy de Stad haare Religie en

Vryheyt mei haar eygen goet en bloet ten uyterflen fouden helpen be-

fchermen.

Hier vooren hfpag: 472. hebben wy verhaalt, hoede Franfche van

de uyr af, dat de Schans Knodfenbntg op den 16. funy in haarc han-

den"was gevallen, de Stad Nimwegen uyt 16. Stukken Gefchuts,

en met veele Vuyf-werkeri dag en nacht befchooten , en met fvvaare die ry ook

dreygementen diverfe malen opeyflen , fonder dat fy daar door de Bel- wel betxach'.

liccufe Nimwegers in haare genereufe ftantvaftigheyt in 't mirifte kon-

den verflauwen ; niet tegenftaande eenige huyfen door koegels , bom-
ben en vuyr-werken van pik-touwen rn malkanderen gevlochten (om
daar door brand te verwekken , ) feer befchadigt , en de Stad gedrey^t

wierde , datnïeh haar met een Gier-brngge vol Canon beleyt , en met
andere Vaartuygen vol volk gepropt, die fy boven de Stad op de Waal
hadden leggen , met eenige duyfent man wilde aantaften aan de wa-

ter-kant , daar de Stad maar met een bloote muyr was beflooten , die

van achteren niet aangevult , maar met huyfen befet.en belemmert

was.

Tegens den gevreefden Brand wierd door de Magiftraat alle goede Goede

voorforge geordinéert , en eenige Leydekkers , Metfelaars en ander vcor
^e

r8
5u

volk gellelt , om de vuyr-werken te bluffen , nemende andere op de giftraat.

Toorens en hoogtens achtinge , waar defelve neder vielen. De Bur-

gers dempten haare Kelder-venlters toemetmift en andere ftofren,

fetten voor haare huyfen en op de Solders Tonnen en Emmers vol wa-

ter , en hiengen by nacht brandende lantaarnen voor de deuren. Door
d^k algemeene vigilantie deden de Vuyr-werken , die over de Waal
raakten (want veele in de Waal fmoorden) tct vervvonderinge van

den Vyand, weynig operatie; Maar alfo de Groote Kerk. met het

Canon fodanig wierde doorfchooten, dat men daar in den Gods-dienli

niet meer veyligkonde oeffenen , vliegende de Koegels tot diverfe

reyfen-dicht langs den Predik-ftoel,fo wiert men genootfaakt die Kerk

t^ fluyten , en de 'Broer-Kerk alleen te gebmyken , die mede daar na

verlaten wierd , als een bombe het verwuift van 't Choor dede ïn-

ftorten , fo dat men naderhand in de Trincc Kamer op het Valk^hof

fich mofte behelpen.

Doch ongeacht alle defe inconvenienten , bleeven die van de Stad Turer.ne bc-

even ftantvaftig tot haare defenfie , fo dat Tmenne genootfaakt was Jjs^ Ninv-

JeStadaandeLand-zijde formelijkte belegeren, tot weiken eynde de Land-

hy tot Gent een uur boven de Stad een Scheeps-Brugge over de Waal zijdc-

ordi-
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ordineerde, cTie hy den i. Iuny Nieuw Stijl met een Leger van

18000, man paifeerde , waar mede hy den 3. dito de Stad geheel be-

rende en belegerde , en met ofttallijke Tenten omsingelde , voeragee-

rende.hct geheele Veld door tot voorde Poorten, en avanceerende

voort achter het hooge Land fo verre , dat fy dien felven avont om 10.

uyrenineen feer ercoteen ruyme diepte achter het vervallen Buy-
approcheert -'

, ,
9 « • ••

t % * ,

op de stad. ten-werk^, leggende „voor een Raveujn aan de Mooien-poon t voor

't Ntij] ' .ver\ en '
t Weft;> Ravelijn, qtiamen logeeren, op

welke twee iaatite werken fy van {tonden aan door 't vooriz. Bnytcn-

veerk^ tot aan de Stads-gracht begonden t'apprccheeren , onder 't faveur

van haare mufquetterj , daar mede fy van achter het Buyten-vperk^ als
j

een Borftvveringe continueelijk op de Wal-nrayn en op de T^ajfanws-

QwPefthnys- Bolwerken chargeerden. Het feive Bt-ijten-vcerl^ hadden

die van de Stad voorheen verlaten ter corfake , dat het feer ontram-
.

poneert was , en te veel volks vereyfte , maar alle de andere Werken,
principalijk die gene , daar op geapprocheert wierd , waren heel wel

belet , het Contrefcarp bewaarde men met 15. a 16. man voorde
plaats van de attaque , daar het op de kruyn met dikke takken van bo-

|

men voor een aanloop wel was gedekt.
en eyft de- j)en . ^(Q

>

s ^d^s quam een Franfchen Officier de Stad we-
felve op, .

>

r 1 * t * r r
doch ver- der op eylchen , doch molt met fo genereufen antwoort weder ver-
geefs,

trekken , als meer-malen gegeven was. Ondertuifcrfen kreeg de Vy-
and een Batterye achter het vervallen Buyten-werl^ ter zijden den in-

gank van fijne Approches vaardig , waar van hy met 5. halve Cartou-*
cn t*" wen de Stad, maar voornamentlijk het Najfntixv^che'Bolvcerk. en^

't Wefen- Ravekyi met de Wal tulfchen beyden feer vehement begon|
te befchieten , en noch een tweede Batterye te formeeren tulfchen de

.

Molen-poart en het Orarige- Bolwerk.* daar van hy dwars door de.

Poort en de Klok van boven neder fchoot , fo dat de Stad daar door|

geen minder overlaft leet , als van het eerfte.

De
(

vyand Tufïchen den 4. en 5. di:o 's nachts quam de Vyand in de Grachtj

G°Sr!
a "dC tot ^^ ty ^e Sorrieh , daar hy eenige Pallilfaden afkapte, erniyt de

grond werkte , en fonde geavanceéft zijn tot in het Fefthttys-bolwerk? |

wordgere- indien
\yf

niet belet vme geworden door het gednyrig fchieten der
poiichceir, Burgers* eri door den Colomel van Geut , die hem met eenige Muf-

qnctrict-s uyt fijn Werk by de . Hcfs!-poort fo confufelijk op de vlr.chfif

,

dreef , dat hy te gelijk niet weder ioor de Pallilfaden konnende reti-J

reeren, en op de voet gevolgt werd -nde, cenig volk verloor, waar?

tegens de Heer van Gent in fijnen arm en buyk fodanig gequctfjl

wierd,

.
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wierd , dat hy tot groote droefheyt ran de geheelc Militie en Burgc-

rye kort daar na overleef.

Het Contrefcarp van die van binnen vrywillig verlaten zijnde , De vyand

ontdekte de Vyand in 't felve, recht tegen over Kei; punt van 7 Naf- m^?'^"
faufche Ttolwal^ , een Mijne , waar door hy voort door de Gracht tot komt doi

onder het voorfz. punt avanceerde , daar hy een logement en te gelijk
J[

t Coinic-
arr> in de,

een Myhe begon te graven , waar tegens binnen het felve Bolwerk Giaciitop

wierd gecontramineert , en een fufTïcante affnijdinge gemaakt. [-"" p 'aa "

Kort hier op pafleerde de Vyand mede op een andere plaatfe "door

liet Contrefcarp tegen over het Wefen Ravelijn tot in de Gracht,

door dewelke hy dwars heenen een bedekte paflagie in manier van een

Galderye recht tegens de face maakte van tonnen en fakken met aar- maakt ee»

de en andere Materialen opgevult, om voor de Mufcjuet-fchooten w.

e

e Jj

re"

van de Wal bevrijt te zijn.Door defe paflagie approcheerden de Yyand
tot aan de Palliffaden, die hy metbylen beneden afknapte , latende

h
*"

rt

a

t̂

r0 "

boven den richel ofte dwers-hout, waar mede de Palliffaden aan mal- aandePai-

kanderen waren geflooten , in fijn geheel , dien hy , om voor de hand-
i; jen

granaten bedekt te zijn , met planken overfchoot een wcynig hoogcr,

als den Barm byna tot aan de Wal van 't Raveleyn , konncnde alfo be-

dekt gaan tot aan de binnen-kant van de Gracht , dat hy dien nacht

mede begon te mineeren.

's Morgens zijnde den 7. dito als de Officieren van de Wal defen
, o

a
*°j^

cr

overdekten weg vooreen ftorm-brngge aanfagen , maakten fy fulx aan ien alteratie

verfcheyde Leden van de Magifiraat in 't particulier bekent , feggen- caufeerdc'

de , in cas dien volgenden nacht een generalen ftorm foude mogen ge-

fchieden, dat het felve Ravelijn dien geenfins foude konnen uyt-

ftaan , en dat mede het groote Naffaufche Bolwerk daar tegens ook

niet verfekert was , en by gevolge de gcheele Stad perieul liep van een

bloed-bad. Hier op vielen verfcheyde deliberaticn,fuftincerende eeni- die d>« op

ge , dat men defe Galderye door gecommandeert volk moft laten rui- deiibcree-

neeren, om redenen , dat defelve niet wijt van de fortien in de Gracht, rei>>

tuffchen beyde de geattaqueerde werken gemaakt was , waar toe men
bedekt met een redelijk front konde marcheeren,en fecr gevoeglijk uyt

de Werken werden gefecondeert , fonder van den Vyand gevaar te lo-

pen, als van eenige weynige mannen , die in de Galderye bedekt

mDchten liggen, en feer fwanrlijk van de haare uyt de Approches fou-

den konnen by geftaan werden , alfo fy eerft: een (luk- yreegs onder

door het Contrefcarp fouden moeten kruypen, eer fy by diejfl de

Galderye konden komen. Veele Officieren diffioultcerden defen

V v v voor
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hout Priefter tot Bokhoven en Goronville Capiteyn van Rambiere

hadde laten recognofceeren , en bevonden van alle gebreeken vervult

te zijn) af te fnijden , en (ïjiie Troupes met die van den Graaf de Cba-

<3aar clia- milly te conjungeeren , dewelke Crevecneur aan de andere zijde al

voo'/komt? voor -• dagen hadde berent , met een Leger van omtrent 8. a 9.

duyfcnt mannen, dat met mcenigte van Tenten fich gecampeert hadde

van Vlijmen tot Bokhoven toe, daar het Hooft-Quartier was , en

daar Chamilly onder 't faveur van een Batterye van 4. halve Car-

touwen mede een Schip-brugge over de Maas geflagen hadde, fo

dat Qrevecoeur rontom met twee Legers , en de Maas onder en bo-

ven met twee Schip-bruggen beflooten was.

creveceur Defe Schans Crevecceur , nadat fy in 't jaar 1600, door Frins
befchteeven,

y^faurits j-j^ l # m# van fe Spaanfche was verovert , is fy vergroot

en omtrokken met 7. Bolwerken, en een breede Gracht, daar de

Rivier de 'Dies aan wederzijden omheen loopt tot in de Maas,
fo dat fy geheel een Eyland , en een Hart-feer of Crevecoeur gewor-

den is voor de Stad 's Hertogen-bofch , als die noch Spaans was , alfo

ddfelfs Garnifoen daar door den weg afgeneden was , om verdere in-

vafien en ftroopcryen in 't Staaten Gebiet te doen.

deffelfs Op 't aannadeeren van de Franfche was de Fortificatie defcr Schans

vooifienin- m beter poftuyr , als het Magazijn en het Garnifoen, dewijl fy alleen

ge» bcfetwasmet 4. defectiieufe Compagnien Soldaten en 3. Compa-
gnicn Waartgclders , die onder 't Commando van den Heer Grins

haar mollen defendeeren met elf yfere Stukken van 8. en 10. pond

fchietens , leggende op Affuyten , die evegens haar ouderdom het Ge-
fchut nauwelijks konden dragen , veel min geweld van fchietcn uyt-

flaan. De Schaarsheyt van Vivres alleen foude in korte dagen defe

Schans in de Macht des Vyands. hebben gelevcrt door een cnkelde

bloccade fonder gewcldjwant weynig ftrekken konden itfo.Brooden,

eenige kaafen en lakken meel, en een Vaatje Brandewijn, die met een

fchip uyt's Hertogjznbofcb even voorheen hier binnen gekomen waren,

die de Gou- Als den Marqnis deTuas , die hier eerft commandeerde , door

foJht te ver-
kerative follicitatien defe Defecten uyt 's Lands Magazijn tot Delft

beteren, ten deele fecht te fuppleeren , kreeg hy tot antwoort, dat daar niet

geefs,
" in voorraat was , hoewel naderhand gcblcckcn is, dat 't felve Maga-

zijn , tot grootcn overvloct , fo aan Artillcryc als aan Ammunitie,
opgeftapclt was. Niet beter was den trooit, dien hy in een miilive

tot antwoort ontfing van de Gccommittccrdcns tot Gorcum ; te

weten, wy hopen , dat Cjodnfal helpen, wy kpnnen u nu niet helpen.

Defen
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Defen Brieflas Tttas den Krijgs-raad binnen Creveccèur voor , die

niet wcynig verflagentheyt veroorfaakte. Ter oorfake dat defen Tuas
een Fransman was , en daar door aan SijnHoogbejt occafie gaf van

eenige fufpicie, wierd hem het Commandement van Creveccèur kort

voor de Belegeringe ontnomen , en gegeven aan den boven gemelden
Heer Cjrins.

Den Hertog van Turenne was nauwelijx omtrent deie fterke Schans crevecc&ur

gearriveert,ofhy dede defelve tot tweemaal toe opeyfehen , doch te l"ord °Pgc-

vergeefs, waarom hy op den 14. fttljr de Aproches fo van Empel
e)

ils van bokhoven dede beginnen, en de Barterye van twee halve Car-

touwen opwerpen , daarmede op den 15. dito. de Schans befchoo-

teo wierd , ondertufïchen dat een andere Batterye van 8. Stukken na-
t

e

^
bcfcll0®°'

der onder de Schans , als de voorige , vervaardigt wiert , daar van op
den volgenden da? , den 16. dito, feer flerk wierd gecononneert.

Doch alfo die van binnen , naar allen vermogen , den Vyand beant-

woorden > en hem met het aandoen van notable fefhaade vertoon-

den haare onverzaagtheyt , fo wierd Turenne genootfaakt de

Schans met noch twee nieuwe Batteryen , yder van vier halve-

en eene van 2. heele-Cartouwen op den voet van de Gracht te be-

nauwen , daarmede hyop den iS.fuly eenige Stukken in de Schans

lam , en Breflèn in de wallen fchoot , terwijlen fijn volk de Appro-
ches opende , en door de PallifTaden tot aan de wallen , doordrong

,

daar het de Grachten met Fachines begon te vullen , en de Galderven

te prepareren tot den Storm , dat de waartgelders in Creveccèur dede

murmureeren , en haar Geweer neder wei-pen , dreygende , dat , by

aldien men met den Vyand niet wilde capituleercn , fy de onwillige

Officiers voor den kop wilden fchieten , door welke oneenigheyt van

binnen , en groot gewelt van buyten den Commandeur Grins gecon-

ftringeert wierde de Schans freveccevr op den 19 Jtdj over te geven «nCapito-

op een Capitulatie , waar by het geheele Garnifoen vry gelaten
ceit'

wiert , mits dat de Officieren haar Ranc/oen motten betaalen , welk

laatfle niet foude bedongen zijn , fo den Majoor de Sleutelen aan de

Franfe , fhande de onderhandelinge , niet hadde overgelevert.

De Engelen- Schans gelegen tuffchen 's Hertogenbofcb en Creve- ingelen-

cceur is door 't Staatcn volk eens geheel gedemoliecrt , als den Bofch SCHANS

noch Spaans was , maar van defelve uyt haare ruïne weder op gebout

tot verfcekcringe van '; Hertogenbofcb , als fy die Stad in 't jaar 1629.

verovert hadden.

DcCc Schans wiert door eenige Troupen van Tttrenne ter felve tijd, Turenneg/-

aJ s
attaqeat
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Twee ofc- commifïïe, om voor en al eer van het capituleeren gewach te maken,
«eren nyt- te tentecren , of . Duc de Turenne haar wel een'ge dagen een Stil-flant
gefonaen, . , , ., _, P rrt r

van wapenen wilde verlenen , t welk Turenne rond arlloeg , leggen-

de fo fy niet voort wilden capituleeren , dat men haar met alle rigeur

foude aantallen , en in 't emporteeren van de Stad niets verfchoonen,

dat leven hadde , door welke bedreygingen de 2. Gecommitteerde

Officieren ficll geconltringeert vonden , om te treden tot een Capitu-

latie voor de Militie, die haar Turenne voorfchreef, met byvoegin-

die van Tu- ge dat fy defelve by haar rapport aan den Krijgs-Raad fouden demon-

capinihde ftreeren , en daar op binnen 2. uyren deltelfs approbatie weder
©nrfar-ge»!: te rug brengen , alfo aan haar geen andere Capitulatie , als die , fou-

de geaccordeert werden , als mede, dat fy de Magiftraat , uyt fijnen

naam fouden begroeten en vermanen,om mede haare Gcdeputeerdens

by hem te lenden ,
-

aan dewelke hy goede conditien wilde verlenen.

Hier op wierd defe Capitulatie met de Militie gedooten en getee-

kent

:

«an defen Arüculen geaccordeert door Mr. de Turenne Marechal
iuhoiu. Generaalvan des Konïngs Leger 5 met het Garnifoen

.

van Nimwcgen.

1. T>at de (gouverneur ,
£olonnels en Hooft Officieren , te weten

Lieutenant ColonneIs , Majoors en Capiteynen , fo van de Ca/valleryc

als ln[antcrye [uilen uytgaan [onder ranfoen , met haare equipagie-, en

[uilen gefet worden in Scheepen ofover landgeleyt worden na Gorcum.

2. Alle ds Andere Onderen (uilen los gelalen werden , tenUngfien

binnen een maand , -mits betaaiende haar ranfoen , te weten een maand
gagie , en dewelke fullen belooven , dat[y binnen eenmaand niet[uilen

dienen , en borg [ellen voor haar ranfoen
,
[uilen aanflonts los gelaten

werden.

3. 'Dat de Lieuttnants Colonne'.'s te paard mogen njttreh^en tikkeen

,

paard mede nemende t

4. Dat de Ruyters en de Soldaten , betalende haar rancoenvdn [es

Rijxdaaldars voor een Rityter en 3 . Rijxdaalders voor een Soldaat fullen

<vry gelaaten werden , binnen een maand o[te aanflonts,

5. Dat de Stad Nimwegen en al de Ammunitie > Ge[chut en ArtiU
lerye van dage te 3 » uyren na de middag [al gelevert werden aan Cje«

volmachtigde vanfijne Maj, , dewelke Mc» de Turenne daar[al [en-

den. Gedaan in't Leger voor Niinwegen, den 9. fuly. 1672,

De
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De Magrftraat bedong defelve Coaditien , die Tttre*m nader-

hand aan de Stnd "Bommel mede corifenteer^c , by welkers overgaan

defelve van woord tot woord hier achter te lefen zijn, uytgefondert

alleen een articul wegens S'. fans Goederen onder Nimwegen Tor- ^
teercnde , en wegens de Burger-Compagnien uyt het Sticht en Stad

van Vf.recht , die defelve vryheyt met de Nimweegfche Burgers be-

dongen.
'

(

Naliet (luyten van defe refpective Capitulatien niymde men aan De Vyaai

den Vvandeen Poort -in , die den 9. ?«/>• met eenitre troupen de kon«.b"1"
«" 1'• 1

''/•
• 1* v: A -r 1 1 •

lenNimwe-
Stad in beiettinge nam , en het Staten Garniloen op den 10. dito m gen. en iet

het Kalver-bofch en voor het Vall^hof in fijn volle Geweer dede Jó^JL"
1

^.
by een komen , haar van 't felve ontblootcnde en in de Kerken opfluy- gen.

tende, tot dat fy haar rancoen fouden betaalt hebben. Vecle defer

Soldaten gingen over' in Franfchen dienft , en veele wierden geioit.

van haare Officieren, die defelve te Scheep mede afnamen na Gorcum, behalen ee-

ondertufichen dat de Burger Compagnien uyt het Sticht met vliegen- ,usc -

de Vaandels , en volle Geweer mede vertrokken , en op den 13. dito

's morgens tot Vp recht onder haar refpecti ve Capiteynen , als

Helm, Zas , Ploos v.m Amflel , Verhoeven en den . Lieutenant

Viffcker (wiens Capiteyn Pijlsweert al voor lang de Compagnie
verlaten hadde , en t'huys gekomen was) voorde Tol-fiéegs-1'oort

arriveerden , die fy niet mochten intrekken , voor dat fy voor de Poort

haar Geweer neder gcleyt hadden.

Defe Belegeringe van Nimwegen koften den Franfchen omtrent yo-iiesdes

1300. doden en 1100. géquetftcn , waar tegen'die van de Stad maar r/cdcgeiin'-

omtrent 50. fo doden als gequetften hadden > doch die fchaadcheb- ge.

ben fj aan de Franfche naderhand dubbelt moeten boeten met onlijde-

lijke contributien op verfcheyde pretexten , eyfehende den Groot-

Meefter van d'Artillerye voor rancoen van de Klokken en andere Me-
talen de fomme van 20. duyfent guldens , en den Commandant Beau-

val van de Burgeryeeen Contributie van 60. duyfent guldens.

De Stad Nimwegen was fo haait niet onder 't geweld der Fran-
tZfktlta

n<

fchen geraakten gebracht onder goede Militaire ordre, ofden Mar- cpvE.
fchalk de Turenne brak op den 11. fnly met fijn geheek Leger voor

defe Stad op, en trek daar mede tot de Gr*ve over de Maas door

Aiarem en Alem tot Ewpel toe , dat maar een Quartier uyrs ge-

legen is van Crevecccvr > daar hy op den 13. Jttly een Schip-brugge
y

dede flaan over de Maas na Hedel in de Bommeler-weert , om
van die kant alle fecoius voor Qrevecxm (dat hy door Gerrit Jgffift*

Vvv ^ hovA
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te debattee- voorflag te approbeeren , voornamentlijk eenige Hooge-OfKcieren
""• dewelke nevens den Gouverneur de meefte directie hadden , want fey

den fy , men raoft het volk fo licht niet waagen , men wift niet hot

's Vyands werk inwendig geflelt was , Cn of hy 't fehc niet genoo
en refoiutie konde fecondeeren , doch na eenige concertatien wierd eyndelijkre
c nemeu.

f jut
-

e genomen t dat men tot dat exploit eenige Soldaten foude koo

pen , 't welk gefchiet zijnde, heeft men die daar heenen gefonden,docJ

fy niemand daar in vindende keerden te rugge , en rapporteerden

dat 't felve werk geen ftormbrugge , gelijk men fuftineerde , maar ee.

bedekte Paflagie was , om te komen tot de Mijne , die fy giften , da

onder de "Wal van het Ravelijn wierde gegraven.

in een ftott- Dien felven dag tegens den avont vielder een fodanigen ftort-re

ie
g
vyfnd,

mt
Sen ' ^at a ^ ^e Lonten uyt doofden , 't welk de Vyand waar nemend

komt met een groote furie , met den degen in de vuyft , de beyde m
attaqueerde Werken beklimmen , en avanceerde op het NaJJaufek

Bolwerk, fo verre , dat een poft verlaten wierd , waar door de Vyan

foude ingedrongen zijn , foniet een Ingenieur het volk weder geëi

courageert , en den Vyand met Pieken en Stokken afgekeert haddn

dat hy weder moft deinfen , waar op de geheele Stad raakt in allarn'

en elk in een omfien op fijn gedeflgneerden poft , en de Vyand aan hr

retirceren.

cn avanceert Des nachts daar aan viel de Vyand onder het continueelijk fchiettj

met
kiT

uyt Mufquetten weder aan het woelen, enarbeyde de Wal op tot bei

Wal op, ven aan de Borftweringe , maakte de ftorm-palen los, en ondei

mijnde de twee geattaqueerde werken met intentie , om die 's vo

eenden nachts met de befettinge te laten fprineen , waar te^en die va
U'aar tegen s ^. ^ ..•*•*' o
die van bin- binnen een affnijdinge hadden vervaardigt , en alle poften met de g(

ordrlfiei-
heele Militie ordentlijk befetji alsmede 28. man gcleytop een oude

ïen. Toorn tuffchen beyde de voorfz. werken gelegen , waar van de mu)

ren omtrent 12. Rijnlandfche voeten dik waren, en waar uyt me
op dry verdiepingen boven malkanderen groot tegenweer konde doei

konnende van de bovenfte verdiepinge de txveefacen van de refpe<5ti\

werken , gelijk ook de eenc van de andere , en van een groot gedeeli I

van de Stads Wal haar defenfie trekken. In de middelfte en ondcrll

verdiepingen lagen eenige ftcen-ftukken , die de Gracht aan weer-zi

den konden befttijken.

's Morgens zijnde den S.dito, als men fag, hoe de Vyand dien nacli

1 waar-hoof- voort gcarbeyt hadde , wierden veele Officieren feerfwaarhoofdici

begcerende , dat den gcheclen Krijgs-raad (die gednyrende de Beleg'

]

rincl

De Officiers

wor.ien
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ge alleen uyt de Hooft-Officieren der Regimenten hadde bcflaan ) De Krijg*.

ie vergadert werden , ten eynde om te-delibereeren , wat tot beften r5ad wol£

haar en de Stad te ondernemen ftont , te gelijk de Magiftraat ver-
eyt

'

JB :kende , dat fy mede ten felven fmehaare Vcrgaderingc geliefde te en de Magï-

ffiji gen , feggende , dat fy groote difficulteyt maakten , om de force USf.
Vcrsa *

M ii den Vyand langer te konnen rcfifteeren.

«,: Beydedefe Vergaderingen beleyt zijnde, wierd by de Magiftraat cordatere-

looten, dat men den Kriics-Raad foude vermanen en verfoeken J 'ï!
ievan

'0
,

tic jviagi-

ir devoir te willen doen , en alles te contnbueeren , wat tot defenfie ftraat.

• Stad vereyft kondc werden , 't welk van de Gcdeputeerdens uyt de

igiftraat inden Krijgs-Raad infeer ernftige termen wierde gere- word a ,n

nmandeertjinct prcfentatie,dat men aan de Militie alles overgaf,om den Krijgt.

Stad met vigeur te befchermen , waar toe de lofrijke Burgcrye haar "emaakt^

%t [rouwe afïïftentie tot den laatftcn man toe aanboot ; Op welke Pro-

ik i

!

ttie den Krijgs-Raad alle Leeden haarer Vergaderinge , inprefen-

:.1 i;vandefelve Gcdeputeerdens, elk fijn über envryadvijs en fenti- advifeemot
• lint liet inbrengen, dewelke, uytgenomen eenige weynige, een- h««pitu.

:
': >J.rig daar op uytvielen , dat het een onmogelijkheyt was, de Stad

'

3 s^er te konnen houden , en dat men daarom genootfaakt was , tot

jr. <i Capitulatie te treeden , die men nu noch favorabelder foude kon- "

1 bedingen , alfo
(
gelijk een van haar feyde ) men nu noch wat

Ide , waar op men konde loven en bieden , waar tegen een Colon-

met het Garnifoen van 't Genneper-Huj/s aldaar gekomen feyde;

men fo haaftig niet behoefde te wefen met het overgeven , alfo daar fccckcr

noch genoeg middelen waren , om den Vyand te konnen rcfiftee-
Cülor>n5ite-do '

t
/ wei} advi»

, 't welk hem van de andere feer hart wierde gecontrarieert , op feert.

Ik difpuyt een uyt de Stads Gedeputeerdens feyde , dat het na fijne

nie niet ongeraden was , dat men het Advijs van de beyde Inge-

Ikirs , die in de Stad waren , eens mede hoorde , te meer dewijl een

. d- felver geen halfuyr voorheen gefeyt hadde , dat fo wanneer de Mi-

r
V'li£ fijnen raad wilde volgen, en doen wat hem goet docht , hy de Stad

. n :h wel een maand wilde bewaren,waar op de voorfz. Colonne! ant-

.,;. voorde , dat hy fo lang niet foude konnen verfeekeren , maar noch wel

:..en geruymentijd.

Terwijlen men hier over concerteerde , quamen verfcheyde tijdin-
hr^°^

e Ai*

1 van een allarm (die daar na loos bevonden wierd) waarom men
et- y verde , óm een eynde van de begonnen befoignes te maken , by

velke refolntie genomen wierd , om te capituleeren , waar toe met
icn 2. Hooft-Officicren wierden gccligeert , en uytgefonden met

Vu: com-
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a's hy Crevecceur belegert hadde, mede geattaqtieert , doch voor-

en word namentlijck op den ij-. en iS. Jttly , wanneer die van binnen haar

ook fo dapper verweerden, dat het niet anders fchecn, als ofde Schans

by nacht in vuyr en vlam (tont. Maar als Cnvsccear cp den J<? Jaly

's namiddags was overgegaan , en het hcele Franfe leger hier ver-

wacht wiert , fo trok het Garnifoen by nacht uyt binnen den £ofcht

na dat al het Canon vernagelt en in de Grachten geworpen was.

Na defc Veroveringen was de ftad Bommel de eerfle, die 'JDhc

l>e:chrevciié de Tufenne beoogde, alib fy Teer favorabel op 'tEyland Bömmcler-

weert , tufTchen de Maas en Waal gelegen zijnde , voor een feekc-

ren fleutel van^Holland verftrekte, Defe-ftad op de fcheydinge van

Brabant , Gelderland en Holland leggende heeft voor outs meerma-

len moeten participeeren aan 't gemeene ongeval van belegeringen en

verwoeftingen , dit alle Steeden ftibjecl: zijn , dewelke fcheyt-paleri

% an Vorftcn en Natiën zijn, doch zedeft Bommel de zijde van de Staa-

cn tegens Spanjen gekofen heeft gehad , is fy van alle die ongevallen

bevrijt gewèeft , behalven wanneer fy op eenen defelve tijd met' Leyx

den door de Spaanfc fwaar belegert , en door het overftroomende WiPf

ter door de doorgefteekene Dijken en Dammen ontfet wiert. Van

die tijd af is 'Bommel noytdoor een Vyand geforceert, maar altijd

gebleven aan de zijde van den Vereenigden Staat , 't welk oorfaak

heeft gegeven , dat fy fo lang heeft geglorieert met haaretf-Maagdom,

tot fy in defen fatalen Oorlog ndi het gemeene lot van veele andere

Reeden heeft moeten fubjecteeren , en te vreeden zijn , dat fy fo el-

lendig wiert gefchonden , As eene onder allen.

De ftad "Bommel was kort voor haare belegeringe in feer flechten

ftaat van defenfie , want noch Fortificatie , noch Magazijn, noch Gar-

nifoen waaren in eenigderhande manieren op voorraat tegens den aan-

Haare Forti- komenden Vyand verbetert en verfterkt. Wat aangaat de Fortifica-

tie' , die heeft voorheen tot de gerenommeerde fterkte van ddt ftad

niet veel minder gecontribucert , als de fituatie , want die beftont

in 7. fvvaare Bolwerken , als het Oranje-Bolwerk., Holakj- Bolwerk,

HoogcCingel , Ravelijn-Bolwerk., Lage-Cwgel , Beeren- Bolwerk^

en de Kat , met een Ravelijn voor de Oenfelfe-Toort, en een Halve-

Maan voor de Kat , die behalven een Binne-Gracht omtrokken wa-

ren met een breede Buyten-Gracht.

Defe Werken lagen alle ellendig vervallen, uytgefondert de Borft-

weeringen , die in der haait waren gerepareert , doch de Wallen waren

noch omfet met Palljifaden noch Storm-palen. De Gracht was by het

' Bol-
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Bolwerk de Kat fo ondiep , dat de Oyevaars gemakkelijk daar door

wandelden , en was achter de Yfere Deur by de kleyne Wal door de

Waal heel aangelant , 't welk de Burgers ten halven hadden geredref-

feert.

In 't Magazijn was niet meer. in voorraat als 7. duyfent ponden skdujlag*.

Kruyt en vveynig Mufquet-koegels , die door inftantelijk verfoek van

de Magiftraat aan den Raad van Staaten , op den 6. 'fuly geaugmen-

teert wierden met noch 7. duyfent ponden Kruyt , 3. duyfent ponden

Mufquet-koegels , en 3. duyfent ponden Lonten , die uyt de Oorlog-

fcheepen tot Rotterdam, waren gelicht , 't welk van eenige naderhand

feer cjualijk beduyt wiert tot laften van den Ruart van Putten, als ofdie

met een verraderlijk opfet de Oorlogs Vloot van nootfaakelijke Am-
munitie hadde willen priveeren. Het Canon op de Wallen van Bom-
mel beftont in 21. Stukken , daar onder twee onbequaam waren.

Het Garnifoen was maar 250. man fterk, verdeelt in 6. Com- Swak Garni-

pagnien , als die van den Colonnel Pain & Vin , de Majoors Heuvel '

en Kockj en de Capiteynen Has , Weycr en Kn
ijf.

Daar by cjuam

noch de Burgerye , die verdeelt zijnde in 4. Compagnien , niet meer
konde uytmaaken , als omtrent 500. Mannen.

Voor de Belegeringeop den 24. Jum , als de Burgers vernamen, D ;c var)

dat de Hollandfche Gemeente , met grooten yver , Sijn HoogUjt Bommel,

fochten te maken tot Stadhouder , en te ftellen in alle Digniteyten van Hooghcyt
1

fijne Lorrehjke Voor-Vaderen ; fo rukte des avonts om elfuren een stad:.oude*

groote meenigte fo Vrouwen als Mannen by den anderen , en klop-

ten alle de Magiftraats-Perfonen op uyt haare Bedden,willende, dat Cy

van Honden aan op 't Stadhuys fouden komen , en Sijn Hoogbe)t Stad-

houder maaken , met bedreyginge , indien fy fulx quamen te weyge-
ren , dat fy haar alle den hals fouden breeken. In defe confufie raakt

de een heel , en de ander halfgeklect op 't Stadhuys , daar Hendrik^ de

Vaal) uyt den naam van de geheele Burgerye verfocht , dat men Sijn

Hoegheyt foude Stadhouder maken. Waar op de Magiftraat ant-

Woorde : Noch wy , noch die van Gelderland zijn daar oyt afkeerig

van geweeft , en zijn daar toe noch bereyt , maar wy vreefen , dat Sijn

Hoogheyt 't fdve. nu niet fal accepteeren , alfo Nimwegen A>elegert,

en defeStad cpgeëyft , en alleen maar noch overig is van de gcheck
Provincie van Gelderland, Doch dit ongeacht brachten de Burgeren,
door haare inftantien , de Magiftraat tot de refolutie , dat fy op ftaande Scrtden aan
voet uyt de Magiftraat committeerden de Heeren Burgermeeftcrs £V SijnHocr."

rel van Ommeren en Jan Geisweit, en uyt de Burgeren Eoidjo Me- SSmkL
X x x Jïeckjr "wden*
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fteck^cr en Leonart Goris, om met den morgen-front na Cjornichem,

of elders daar Sijh Hoogheyt bevonden foude mogen werden , te

verryfen , op hoope , dat de Stad Bommel met meerder Militie en

Ammunitie van Oorlog gefecondeert mochte werden , en daar bene-

vens mede te onderftaan , of 't Sijn Hoogheyt aangenaam foude zijn,

dat men hem het Stadhouderfchap by fpeciale Acte onder 't Stads fe-

creert Zegel defigneerde.

Defe Gecommitteerdens zijn in gevolge van haare Commiflie

's volgenden daags op den -25. fttny de Waal afgevaren na Gor-

nichem , daar fy voorde middag arriveerden, doch Sijn Hoogheyt

niet vonden , alfo die in 't Leger tot Bodegrave was , werwaarts fy

dicaudien-
haar transporteerden , en bequamen op den 26. funy by Sijn Hoog-

te bekomen gemelde Hooghejt Audiëntie, die haar met korte en bondige reeden

op haarejpropofitie antwoorde, dat hy fich licht konde verfeekeren ,

hoe veel aan de Defenfie en Behoudeniffe van 'Bommel gelegen was,

en dathy met leetwefen aanhoorde , dat deCdve Stad niet beter voor-

fien was , te meer , dewijl hy felfs voor als noch niet in fodanigen Staat

was,om haare Stad na behooren te konnen fecondeeren;Toonende on-

dertuffchen Sijn Hoogheyt fich de voorfz. Acte te laten wel gevallen, en

dat den volgenden dag nadefantwoort verlenen foude; Doch was toen

met Politijke en Militaire befoignes fo geoccupeert, dat hy de Gecom-
mitteerdens door den Heer Secretaris Hnygens Heer van Zeelum in

't kort liet antwoorden,dat hy geenfms onderlaten foude,alles wat mo-
gelijk te doen , en by te brengen , 't gene tot behoudenifle defer Stad

vereyft foude werden , en meteenen het hem aangenaam foude wefen,

dat men hem een nieuwe Acte wegen Bommel foude laten toeko-

men.

Bommel
Op den 14. fuly quam 's avonts voor de Bospoort een Trom-

word opge- petter uyt het Leger van Duc de Turenne , leggende voor fteve-
coeur, dewelke gevoert zijnde in 't Huys van D\ fan Hin^ de Stad,

uyt den naam van Turenne, opeyfte, met mondelinge prefentatie,

wanneer men fijne Majefteyts Volk wilde innemen , 't welk men doch
niet machtig was te refifteeren , dat het Gewafch om de Stad ( 't welk
toen feef fchoon ftont) foude verfchoont en gefpaart werden , met een
overleverde hy een Brief van defen teneur

:

eyft.

Den
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2)en Mark-Graaf van lurenne ^MarfchalkGeneraal te door m™
Pelde , en van des Konings Legers , Colonnel Generaal brief'

v*« de lichte Rayteryevan Prankrfjk : en Gouverneur
van de Trovineie van Limozin.

Willende vermyden de ruivc van 't Éylandvm Bommel , in dewelke

Z) L. bewuft is , dat des Konings Leger niet behoeft over te gaan , als

alleen, om te doen vertrekken de Troupen van Holland, die daar bin-

tmen ZJ L. Stad zijn , fo geve tk, ZJ L. de waarfchouwinge , aleer de

twee Bruggen , van de twee Legers , die boven en beneden Crevecceur

leggen , vaardig z,ijn , ten cynde , omZJ L, middel te geven , om te ont-

gaan het verderfvan 't Eyland , en by gevolge mede van de Stad $ Wa-
rom ingeval ZJ L. doordefen Trompetter geen antwoort verleent , waar
door betuygt werd , dat gy ZJ L. wilt (lellen onder de Protectie van den

Koning , aleer het Leger optrekje (al V L. hebben af te wachten het

ttyter(Ie gevaar.

Gedaan in'tVeldby Crevecceur defen 14. fuly 1671.

{L.S,) Turenne. N

Hier op gaf de Magiftraat aan den Trompetter een Brief van den dicbeant-

volgenden inhout , tot antwoort aan Turenne, woortwerd.

M y n Heer.

WT bevinden ons tenhoogflen verplicht, over de goetheyt , die

ZJ Hoogheyt belieftjegens ons tegebruyken , met de aanmeldin-

ge van het maken der Bruggen , en van dejfelfs komfe , wenfchende al-

fins daar aan te konnen voldoen in allen anderen voorvallen. Maar fo

veel de Sommatie defer Plaatfe aangaat , oordeelen , fo ZJ Hoogheyt

wel was onderricht van de krachten , die daar inne zjjn , foude ons niet

hebben willen dringen defelve infulker manieren over te geven , fonder

alvoorens de wapenen van ZJ Hoogheyt te hebben verfoeit , waar over

ficb eeuwig verfchuldigtfal houden die gene ,\welke geheelijl^geneygt is,

om te verblijven

Mijn Heer

ZJ Hooghejts

Ootmoedigfie
cDienaar

'Bommel den 14. fuly 1 6y 1. Sweder van Boetzelaar.

Xxx 1 Voorts
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vi 'Hantie V°01

"

ts continueerde de Magiftraat in haare goede Voorforge tot de-

van de Ma- feniiecn confervatie haarer Stad , en publiceerde , dat alle in^efetene,
§ aat

' op boete van 25. guldens , haar met genoegfaam water op de Solders

gn in de beneden-huyfen fouden voorlien,tot bluffinge van den Brand,

die door des aankomenden Vyands Vuyr-wcrken fouden mogen gc-

caufeert werden , en maande eenige vrywillige Burgeren aan, cm ver-

fcheyde Bruggen en Heulen op de gemeyne wegen inBommeler-

weert in te flaan en af te werpen , om daar door de Paffagie voor den

Vyand te meer te difficiilteeren. En alfo men bevont , dathetGarni-

foen te fvvak was , om de Wallen te befetten , vvierd door den Inge-

nieur Wolf[en aangeraden , dat men het Ravelijn buyten de Oenfelfe-

Poort , en de Halve-Maan voor de Kat Joude rafeeren , gelijk ook de

Soldaten het Ravelijn , en de Burgeren de Halve-Maan begonnen afte

fmyten , doch als de Borflweeringen en Corps de Gardes weg waren,

bleef de relt voorts liggen.

ramit- Op den 19. Jttly wierden op 't aanhouden van de Burgerye ge-

teerdens committeert defc Perfonen Samïïel Wifelius Predicant , Eeidiê
nvt uc Stad 1

ïMcngen aan Mefteker , Leonart Goris , Hendrik.de Vaal , eu'Ifac van tsiamhem,
vin Hoog- Ptetervdïi Bre ,cnfuïian Btfiervelt , om aan Sijn Hoogheyt , die

Aftc wegens men tot Cjorcum verwachten , nevens een Brief van de Magiftraat,

'Jci'ïa^'
*" wair ty in^ante^j^ verfocht wiert AfJiftentie , op te dragen het Stad'

houderCchap , volgens defe bygaande Acle

:

Wy Burger-Meefteren , Scheepenen en Raden der Stad Salt-Bom-

mel , doen kont ende maken openbaar , dat wy in rijpe opmerkjnge van

.ü de lilufre en Onvergeetelijke Mentenen 'Daden, van de Heeren
'

r
ocr~Otéderen van Sijn Hoogheyt den Heere Prince van Orange ,

omtrent het leggen van de grootefondamenteu defer Republyke , en op-

bouvpinge van dien , onderdes Alderhoogftengenadigen Zegen , en in een

vol vertrouwen van Syne voorftchtigheyt , Oordeel en eenparig bekende •

Conduite , daar door diegroote beginselen van den vervallenden Staat,

onder des Almachtigen goedertierenheden , verhoopen weder her(lelt, en

\ '

tot voorige lityflergebracht [tillen werden,Hebbeh voor onfes Stadsflem-

me, en [o hoog die by hetjegemvoordige verlies van alle de Leden en Stee-

den defer Provincie,in aller maniere by de andere Bontgenoten[al moeten

werden geconfdereert , aan Hoog-gemelde Sijne Hoogheyt gedefereert ,

gegont en gegeven , Gelijk wy defendeeren , jonnen en geven kyachte

defes , het Stadhouderfchap in defer ^Provincie , met fodanige jQuali-

teyten , Preeminentien^ Eeren en Digniteiten, mitsgadersfodane Macht
en abfoluyl vermogen , als fpies Hoogheyts Loffelijke Heeren Voor-

Onderen,
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Onderen , ojt uf oyt gekad engcbruyh hebbei?. Des ter waren oirconde

enbeycftmte , hebben wy onfes Stadsfecreet Zegel ep't Spatium defit*

doen drtik&ern en ^oor onfen Scctetaris gedaan tetkehtx» Ju 't jaar uu/es

Heeren i6ji. op den & lUly.

E. v. M e li r s . Secretaris.

Dcfc Gedeputeerden s tot Gorcum komende , vonden aldaar Sijn'

Hooghejt niet, gelijk fy meenden, reyfden elarorn weder te ruggc,

bchalven de twee laatstgenoemde, die na 't Leger tot Bodegrave

trokken , daar fy wel wierden ontfangen.

Op den 20. Jah brak het Franiche Leger van lurcvne fterk r -'

tulïchen de twintig en dertig duyfent mannen , vafT Crevccxur op naBommTi,

na Bommel , komende 's namiddags een Voor-troep van omtrent

60. Mannen binnen een Mufquet-fchoot aan liet Ravelijn-Sol-

werl^ braveeren, die van de Burgers alleen , alfo ter felver tijd geen

cenig Conftapel op 't felve Bolwerk was , door de Muftjaetten v.'cr-

den verdreeven. Daarop vielen de Burgers courage ufelijk aan 'twe*k, Burgers re-

en maakten langs de heele Wal , behalven alleen in 't Orangc-Bol- Eonific«ie.

werl^ en de Kat , nieuwe Banquettcn, vulden vcele Schiet- en Schans-

korven , daar toe de Vrouwens aanbrachten mcenigte van Manden.

On lertuflchen naderden het V.yands Leger door de KraK^-fteeg, , .

tuflehen de Hommelfche Weydc , en de Uruggenfcht Kerk/ door, kojmèni

waar op uyt een Slang , den Draak genaamt , van 't Ravelijn-Bolwerk (le Sud
>

wierde e;ccanonneei t , doch het AfTuyt brak met de eerfte Schoot , en

fonk'tStuk door fijn ooren. Dit Leger nam fijnen marfch rechtop

(jameren een Dorp dry cjuartier uyrs buyten de Stad aan de Waal
leggende , daar het fich op de Uyter-weerden en tuflehen de Lcat en

Kluyt nederfloeg, onder meenigte van Tenten, nemende Dacde
Turenne fijn Logijs in het Huys van den Predicant Wwimarus W-tfe-

lius.

Tcgens den avont quam een Trompetter dicht onder 't Bolwerk. fn eyfcHen;

den Heer Appel blafen , dewelke na Ki-ijgs gebruyk geblint zijnde in-
c 0?>

gehaalt wierde in 'tHuys van den Burgermeefler Francois van Mittrs,

alwaar hy voordroeg , uyt het Leger voor deft Stad door den Hertog
van Tmenne afgefonden te wefen , om defe Plaatfe te fommeeren,

haar te willen overgeven , en tot dien eynde eenige Gedeputeer-

dens terftont te moeten hem affenden, om tot eenige Capitula-

tie te raken. Waar op de Ma^iftraat met den Heer van Leeuwen dcchkivgen-

Commandeur gcdeliberccrt hebbende , en de wcderzijdfe {o Militie an^
e^vc '

' Xxx 3 als
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als Burger-Officieren gehoort zijnde , wiert den Trompetter met defe

antwcoit te rug gefonden • dat men in de Stad geenfins gerefolveert

was , ymant na 't Leger te deputeeren •» en Capitulatie te maken , maar

dat men forg droeg de Stad te bewaren , en op alle wijfe te defendee-

ren , en indien ymant van fijnent wegen na de Stad quam , dat men die

foude ontfangen , gelijk men na Krijgs-gebruyk behoorde.

Benting en In het uytrijden van defen Trompetter uytde Gamerfche-Poort

komafbin- <l
uamerj Bfatiug en Barrevelt , de twee Roomsgefmde Edeluyden,

ii en Bom- daar van wy in de Belcgeringe van Zutphen ook hebben gefprooken,
me

' rijden by die gene, die den Trompetter uyt geleyden, verfoekendt'

binnen te mogen komen , alfo iulx tot groot voordeel voor de Stad

foude verftrekkén ; Waar inne geconfenteert zijnde, wierden aanftonts

twee Oftagiers , als den Lieutenant 's Gravenweert en den Vaandrich

'R^ik. na buyten gefonden , dewelke buyten de Cjamerfe-Poort achter
|

den Dijk komende, fagen daar eenige Franfche Officieren {laan, onder

dewelke men meynt Tttrenne perfooneelijk geweeft te zijn ; Doch eer i

fy met defelve quamen te aboucheeren , wierden fy gecontramandeert, i

en quamen te gelijk met den voorn. Benting en Barrevelt , als ook
met den Vicomte d'Afpremont weder binnen in 't huys van den voorfz.

en eyfehen Burgermeefter Meurs , daar d'Afpremont , in den naam van Dtic i

ta op
' de Tttrenne de Stad opeyfte, dat fy haar onder de gehoorfaamheyt van

fijne Majefteyt begeven wilde ; Daar op geantwoort zijnde , dat daar

. toe geene gedachten waren , en men fich getrooften foude alles uyt te

ftaan , heeft defelve d'zsffpremont terftont vertoont een pertinente

Kaarte , daer in hy-feer demonftratief aanwees de gelegentheyr van de

Stad en Fortreife , enderfelver defecten fo aan Storm -palen en Pal-

lifïaden , als aan Water in de Grachten en Volk , gevende die van de

Stad daar op in bedenkinge , of 't niet eenmaal tijd was fich over te ge-

ven , welk difcours fo lang duyrde , dat weder een Tamboer fich voor

defelve Poort bekent maakte, metordre, omdevoorfz. 3, Heeren

aan te feggen , dat fy fpoedig te rug komen wilden , gelijk fy ook de-

den. Van alle defc Defecten wierden de Franfche geinfbrmeert door

correfpondentie uyt de Stad , die fy onderhielden door verfcheyde

Spions , dewelke door een fecreet , dat by 't Orange-Bclwerk door de

Stads muyr ging , by nacht en ontijden uyt en in de Stad kroopen.
E
<T a

yt " Op den zi. Juiy , als men uyt de Stad met het Canon het Fran-

déu vyand fche Leger , dat by Gameren op de Uyterweerden met meenigte
gootc fcha- van Tenten gecampeert lag , niet konde bereyken , verfocht de Ma-

giftraat aan Capiteyn Verhayr , die met een Uytlegger op de Waal
voor
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voor de Stad lag , dat hy tot op de hoogte van Gameren wilde affak-

ken , en onder de Teflten en Infanterye van den Vyand met fijne

Stukken fpeelen , waar toe fkh 1 8. Burgeren vrywillig aanboden, dié

met het Canon en eenige Haaken , die fy van 't Stadhuys hadden

mede genomen , als ook met haare Mufqtietten tweemaal op den

Vyand gechargeert hebbende , fo veele gequalificeerde Officieren ter

neder fchooten , en fodanigen verundcringe maakten , dat veele

Tenten afgenomen wierden , en over hoop raakten , en licht het heeie

Leger hadde moeten decampeeren , hadde niet door 't Horten van tot dat fihi

eenig kruyt op den Overloop alle de Cardoefen in brant geraakt, brandVaak?

waar door 9. Burgeren en eenige Boots-gefellen deerlijk wierden ge-

quetft , dat haar nootfaakte weder na de Stad te zeylen. In 't opvlie-

gen van dit kruyt , fprong de Lieutenant met 2. Matrcfen over boort,

daar van d'eene Matroos de Sloep door 't fwemmen winnende , fijn

leven won , werdende den Lieutenant met den anderen Matroos na

't Land fwemmende door den Vyand doot gefchooten.

Op den Middag quam weder een Trompetter aan de Gamerfche P°°r een

Toon , die verblint wierde binnen gelaten, en op 't Stadhuys gebracht, d" stad we-

daar hy defen Brief van Turenne overleverde : Inlaat weeten aan <•« <vge*

den Commandeur binnen Bommel, mitsgaders aan de Heeren Buroer- '

meegeren , dat indien by fante vanfich terflont over te geven , de Stad

defe nacht wert ingenomen en geplondert , ik^op haar werpe alle defwa-
rigoeden, als (odanige werken nootwendigna fichjlecpen ; Men heeft

de PIaatfefeer wel aan allen bijden doen bsjlchtioeri , 't geene my dan

doetfpreekten met dusdanige ajfurantic.

Gedaan in't Leger voor Bommel defen 21. luly 1672.

Turenne.
Waar op de Magiftraat met den Commandant Van Leeuwen gede-

libereert , en alle Militaire Officieren , als ook de Quartiers-Luyden

en Burger-Officieren ten Stadhuyfe verfocht en gehoort zijnde , zijn

de Militaire Officieren apart getreeden , en hebben de Quartiers-

Luyden en Burger-Officieren aangenomen , met de Burgerye te ful-

len fpreeken , en een yders advijs aan te hooren ; Voor en geduyrende

welke Deliberatien Turenne van veele Eedelen fterk wierde gefollici- wof

J

r

J™
*

teert , dat haar mochte gepermitteert zijn , om de Stad eens te vecie Ed<r-

beftormen, hem verfeekerende , datfy defelve op de verbeurte van
ĉ

n

efr
e

t

°
tot"

haar leven binnen dry uyren tij ds fouden emporteeren , en hem in han- den steun,

den leveren , voegende daar by , dat haar noch byna voor geene Stad

was occafie gegeven, omby 'tftonnen haar Coiu'agie te beproeven,

ea
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en eenigen buyt met pionderen te verkrijgen , en dat het nadeelig was

aan 't refpect, Van haare Natie , dat fy een Stad met verfcheyde inftan-

tiea fouden Toeken te perfuadeeren tot overgeven, dewelke fy fo goet

als in haar gewelt hadden. Doch THrenne> die by fijn eygen Vyanden

wort geroemt , als een voorlichtigen en dapperen Velt-Overften,

w:!de liever noch een minnelijk verfoek voor 't laatfte doen , als door

Tuvenne \ gewelt van den itonn het bloet van de geheele Stad en van fijn eygen

wl^£p fol daten hafardeeren; Sent daarom noch een Tamboer, die voor

de Cjamerfchc Poort verfoekt , dat den Trompetter , die in de Stad

was , weder mochte gedimitteert , en fekeren Colonnel mochte

ingelaten werden, om met die van deRegeeringe tefpreeken, waar
j

inne bewilligt zijnde , feekere Heeren uvt de Magiltraat met den i

Commandant gecommitteert wierden , om den felven Colonnel ten
i

huyfe van den voorn. Burgermeeiter Meurs te gaan ontmoeten , ge- I

lijk defelve Colonnel met de voorfz. Edeluyden Bcnting en 'Barrevelt .

ingekomen zijnde , terftont in alle ferieufe Termen verklaart heeft, dat
i

hy voor 't laatfte quam , om alleen noch defen korten voorflag te doen;

;

onder fee- j)at 9 by ^leliën men voorts wilde capituleeren , T)hc de Turetwe defe \

tien. Stad defelve articulen van Capitulatie (oude vergunnen , die de Stad i

Nimwegen hadde bedongen , maar fo men noch langer wilde opinia-

treeren , dat de Stad defe nacht feekerlijk foude beitormt , en in een i

bloet bat gefet werden , met m eer diergelijke expreffien ; waarop

den Commandant in gelijke ferieufe Termen antwoorde , dat de opi- :

Coichat. nie van Dac de Tarenne , wegens den foberen toeftant van de Stadj

comInan-
en

nec ^ anders foude bevonden werden door den dapperen tegenftant ,

;

danc. die de attaquanten fouden ontmoeten. Na meer diergelijke reeden,

vermaande de Commandant , dat die van de Magiltraat met den;

Krijgs-raad vergaderen en elkauderen fpreeken fouden , daar op den
voorfz. Colonnel feyde, noch eenigen tijd te willen afwachten. In

dcfe Vergaderinge wierd alles gerefumeert,wanneer den Commandant
met ongemeene cordaatheyt betuygde vaardig te zijn alles uyt te ftaan,

en ten dienfte van den Lande ten uyterften waar te nemen , doch be-

Onwiiiig-
k*aagde met leetwefen de onwilligheyt desGarnifoens, waar onder;,

heyt ces eenige wcygerden na de Wallen te gaan , die tot dato noch geen fluy-
Ganuoens.

yer ^ gejj {^^n ontfangen. De Quartiers-Luyden en Burger-

Officieren pondereerden , met veele reedenen , de groote macht van;

den Vyand tegens de Stad , die van alle gebrceken vervult was , eni

het aanitaande gevaar en ruïne van de geheele Stad tegens de weynigel

apparentie van reflitentie » en tegens het kleyne voordeel , dat menl

metr
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met het uyterfte vermogen in allen gevalle foude konnen te wegen
brengen, advyfeerden eyndelijk, het beft te zijn, dat men voorts Eyndelijfc is

capituleerde , en contentement nam met gelijk Accoort , als tot Nim- om^'c"'-
wegen was gemaakt , om voor te komen de totale Ruïne van de Stad, tuieeien.

en het ombrengen van alle Vrouwen en Kinderen. Waarop voort

wierde gerefolveert , om na den Hertog van Turenne tot het

maken van de Capitulatie te committeeren twee Heeren uyt de Magi-

ftraat , als den Burgermeefter Carel van Ommeren en Scheepen

Eek. > en een uyt de Burgerye , met namen fan Gofenje de Swart , die wjar toe Ge-

tegens den avont t'famen in een Calefïe na 't Leger reeden , werdende den" wK-
eeaccompagneert van den voorfz. Colonnel, die te paard reet , blijven- dc,

> <:y»ge-

de de voorn. TZentwgen Barrevelt voor Oltagiers dele nacht daar

binnen. In dit uytrijden fagen de Gecommitteerdens , dat de heele

pafTagie langs den Dijk na Gameren , fo dicht met voet en paarde-

volk befet was , dat die nauwelijks te pafïèeren was , en dat den Vyand
feer befig was met de preparatien tot den Storm , daar toe de Ruyters

de Fachines al aanbrachten.

Tot Gameren komende wierden fyin'thuys van den Predicant
if
^'

^
Tu *

gebracht ter prefentie van den Hertog van Turenne , die haar feyde men.

nimmer gelooft te hebben , dat hy met fuiken Armee fbude hebben

moeten komen voor een Stad , die fo wcynig voorficn was ; Daar op

de Gedeputeerdens antwoorden , dat hy licht op alles niet wel was ge-

informeert, en haar niet cpalijk kondeduyden, dat fy haar tot het

uyterfte effort fochten de defendeeren, &c. Na eenige verwiffelde

difcourfen renvoyeerde den Hertog de Gedeputeerde aan den Inten-

dant Barillon , om de Capitulatie voor Bommel mutatis mutandis

op te ftellen in conformité met die van T^tmwegen ,
gelijk gefchiede,

werdende twee eens luydende Inftrumentcn daar van in 't nette ge-

fchreeven , en 's morgens vroeg om vier uyren geteykent.

Ondertuffchen maakte een gedetacheerde Troup Franfche in defe Franfthe

nacht om halftween een loofen Allarm buytcn do Oenfelfe Toort , i00fen ai-

op 't Weert , daar fy met 3. fchuytjes waren aangevaren, en fchoo- hïm
>

ten met mufquetten harieus op de Stad , mcenende , dat op 't felve mo-
ment, aan de andere zijde van de Stad , by de Gamcrfe Poort , met

cenige dtiyfent mannen foude geftormt werden , 't welk om de onder-

handelinge geen voortgang nam. Defe allarm-makcrs waren van haare

furie niet te verfetten , of haar möft aangedient werden door een Bur-

ger Lieutenant 'Dirkjvan 's Gravemveert en door een Tamboer , dat

twee Ollagiers uyt het Leger binnen de Stad , en Gedeputeerdens uyt

Y y y de
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maiken de Stad na Tnrenne waren. Inxlefelve nacht geduyrende de ftilftant

vaiT
gU

' van Wapenen , hadden de Franfche, tegens Krijgs-gebruyk, een loop-

graven gemaakt van de floep van fan van den Oevers Hof , langs de
Water-kant tot dicht onder de Halve-Maan , en een andere van den
Dijk recht over de Galg , die wederom in de andere, naaft het water

uytcjuam.

enBatts- Defe was befet met i. Batteryen yder van 5. Stukken, de eene
ïyen, wat onder den Dijk , en de ander recht voor 't Galge-veJt aan de zijde

van de Stad. Defe Batteryen waren van Rijs-bofTen aan de zijden op-

gemaakt, en met 3. a 4. banden van rijs-hout omtrokken tuflehen

ingeheyde paaien , die met aarde tuflehen beyden waren aangevult,

behalven de Schiet-gaten , die met rijs-hout boven waren be-

dekt.

Noch hadden fy recht over de Poort van de Kloofterwijle een loop-

grave vervaardigt langs de kant van een floot , die fy wat verwijd

hadden , waar door men droogs voets tot op een derde Batterye konde
gaan , die fy daar mede hadden opgeworpen maar voor een Stuk.

Gefchuts*

capituht* Articulen geaccordeert doorden Heerman Turenne aan
1 omiwe

" de Magiflraat en het Garnifoen van Bommel.

1. *Dat de Burgeren en Ime[etenender Stad Bommel [uilen wer-

den gemaintineert in alle haare Privilegiën , Rechten en Cofluymen

,

daar van[y z,ijn in een goede en behoorlijkf
c
PoJfeJfie,

2. Dat die gene , dewelke van d'Ingefetene efandere[icb in de Stad

bevinden , en haar binnen 'sjaars ttyt defelve Stadvcillen begeven ,[ulx

fullen mogen doen met haare Huys-gefmnen , en Meabile Goederen*

fonder dat haar eenigbelet aangedaan fal mogen werden.

3

.

Datde Ingefetene , dewelke ityt de Stad vertrekken[ouden mogen

zijn , daar wederom[uilen aangenomen werden , en aï[o wederom[uilen

mogen kbm'en met haare meabile goederen , en[uilen gemeten allede

'Privilegiën , neffens d''andere Inwoonderen.

4. Dat een ygetijk. der Imvoonderen verblijven[al by de vrye ofjfe-

nittgg der Religie , daar van hy profeffie doet > en[uilen die van gepre-

tendeerde G.ereformeerde Religie , blyven in'tbejtt van die Kerken.,

weih^ fy jegenwoordig in hebben , uytge[ondert die gene , dewelke Sijne-

Aïajcfleyt believen j'al daar mt te nemen.

5

.

Dat de Admimjlratie van fujlitie en Politie van de voor[z,. Stad,.

[al.
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fal werdengecontinuecrt op defelve Forme en Maniere , als die nu is

,

[onder daar inne eenige veranderinge te maken*

6. *Dat het platte Land , dependecrende van Bommel , -engenaamt

Tielre- en 'Bommelre-Weert , fal gemeten defelve Reebten , Privile-

giën en Vryheden , daar van 'tfelve is ingoede en behoorlijke Pojfejfie,

enfal hebben defelve Vryheyt in de Oeffeninge der Religie , gelijk^als de

Stad van Bommel.

7. Dat de Stadvan Bommel fal genieten de Impofien en Renten ,

die aan haar gehooren 3 endaar van defelve is in goede en behoorlijke

Pojfejfie i infulker voegen t alsfulx voorheen is geprattifeert geweefti

omge'èmployeert te werden naar d'ordinaire manier.

8. *Dat de Jngefetene der Stad van Bommel [uilen prefteeren den

Eed van getrouwigheyt aan den Koning , opfulkj wijfe , als haar ge or-

donneertfal werden»

9. Dat den Commandeur en het Garnifoenmet Pajfepoort na Gor-

nickem vertrekkenfuilen* en door de Stad voorpenfuilen werden metfes

fchepen tot derfelver vertrek^* en haare Equipagie. Dat het Garniföen

van de voorfz,, Stad morgen vroegjegens 8. uyrenfal vertrekken , met

faande Trommels , Brandende Lonten , en vliegende Vaandels»

10. Dat de Stad van Bommel fal gejlelt worden op morgen vroeg

den 22. fulyjegens 6. uyren in de Macht vanfijne Aiajejleyt»

11. 'Dat de Artillerie gehoorende aan de Stad , fal blijven tot be-

Wdaringe van defelve , en nietfal mogen vervoert werden , als met con-

fent van de Magifiraat,

Cjedaan in 't Leger voor Bommel den 21 fuly. 1672.

TURENNE,

So haaft de Teekeninge defer Capitulatie weder-zijds gefchiet was, Franfche ko-

en de voornoemde Gedeputeerdens haar affcheyt van den Hertog van bommel.

Turenne genomen hadden , trokken eenige Franfche en Switferfche

Compagnien binnen de Stad , die het Staaten Garnifoen, volgens het

9. Articul van de Capitulatie, deden delogeeren en vertrekken na Gor- '

,

cum , terwijlen het geheele Leger in goede ordre door. 't Dorp Ga-
meren na de Maas en Crevecceur marcheerde, derwaarts door de

Stad mede gevoert wierden 45. fwaare Stukken Gefchuts , die van 28.

26. 20. paarden, en voorts naar advcnant elx getrokken wierden.

Defe Stad was de laatfte onder allen , die de Fnrniche in defe Canv-
pagnê van de Nederlanders emporteerden , blijvende het Fatale Huys Het fkate

'Losvefceyn de uyterfte Frontiere van Holland , daar voor de Frm- "
e

u

/a
LLUlvc~

Yyy : fche
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geeyft.

Tutcnne
trekt na

's Hertogen
boich.

fche in haare progrefien fubitelijk moften ftuytcn en te mg deynfen,

hoewel het (dve haare Deflèynen tot noch toe (fo veele meenen) had-

de gefelicitecrt , en den óorfpronk fchijnt geweeft te zijn van alle de

rcvolutien en ongevallen defes Oorlogs. Dit Huys wierd op den

50. juny door Ai*. La Motte en twee Franfche Trompetters met

Worcum en Gorcum te gelijk wel opgeeyft , maar ook door de ge-

word met nereufe en cordatc antwoort van den fait-Maarfchal^VVurts , als

Gorcmn op- dat hy naar met Kruyt en Loot foude verwachten , en door delTelfs

goede voorforge en vigilantie fodanig gefecondeert , dat de Franfche

haare courage niet eens dorften beproeven , met defelve te belegeren,

wel wetende , dat fy daar fouden refcontreeren Fortrefïèn, die hoe wel

in der haaft , doch van alle nootfaakelijkheeden , onder 't beleyt van

dappere Helden , fo wel waren verforgt , dat fy haare Macht liever

wenden na 's Hertogen-Bofch , dat aangaande fijne Fortificatie , Ma-
gazijn en Garnifoen niet minder defectueus was , als een onder al de

Steeden, diefy alrecdegeconquefteert hadden. Hier fullen wy het

Leger van Tmenne laten , ter tijd toe wy gefien fullen hebben , wat

de Bijfchoppen van Keulen en Mttnjler in Over-Tfful en op de Fron-

tieren van frïefland , en den Koningin 't Sticht Vjtrècht en op de

Frontieren van Holland verricht hebben.

Na de veroveringe van Grol, Brevoort en Lochem campeerde

DiBifichop- fich't Leger van beyde de voorn. BiiTchoppen nevens de Franfche
;che Legers Auxiliajïe Tronpen onder den Hertoqvan Luxenburq omtrent het
marcheeren £ <i>

1 1 ir
ncDcven ter . Witte Sant , twee groote uyren van Deventer en anderhalf uyr van,

Zutphen , alwaar fy eenige dagen bleven leggen, fonder yets te on-

dernemen, afwachtende hoe het in de Velattwe foude aflopen.

OndertufTcheii cjuam op den 14. funy een Voortroup van defe Ar-

mee van 2000. paarden voor de ftad , om de felve te recognofceeren.

Uyt defe begaven fich omtrent 500. Ruyters na de Stads-weyde den

Toig€, om van daar der Burger koeyen weg te halen , die door de Rit-

meefteren Schaap en Tijper met eenige Ruyters in diervoegen onder

het faveur van 't Canon wierden onthaalt , dat fy moften retireeren, na

dat 3. a 4. Ruyters waren gefheevelt, neffenseen Franfche Mar-
cjuis , die fich van den Troep fepareerende wat bravades maakte , het

welk den voorfz. vaillanten Ritmeefter Schaap fiende , op hem
avanceerde , en in 't kort met een piftool onder de voet fchoot.

Beyde de BiiTchoppen verftaande , dat Arnhem over , de Velatme

van der Staaten Armee verlaten en de Koning gefint was Zutphen

te belegeren> dat fy felfs anders beoogden , braken met haar Leger

van

wilden voor
de Stalde
Koejen

tveg halen,
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van 't Witte Sant op, en trokken recht op 'Deventer arm, dat fy op den

16. fnny aandeLand-zijdcberenden en beflooten.

Den Commandant de/er ftad was den Colonnel Diederik^Stecks-t De srad.

een man , die 47. jaaren ten Oorlog gedient , en genoegfame expe- SJjJïJ*
rientie geaecpireert hadde , ( ol ten minften in die tijd hadde behooren de^t dooi

peacquireert te hebben ) hoe men een ftad met alle nootfaakelijkhce- '

tcc<e'

den foude verforgen , fortiflceeren en defendceren , waarom hyin

Februario 1 67 2. twee diverfe Lijften van alle nootfaakelijkheden,die

tot Defenfie van defe Stad vereyft wierden , hadde overgegeven aan

den Heer Strike, Gecommitteerde in den Raadvan Stapten, om
aan welgemelden Raad te communiceeren •, Hy maakte de Magiftraat

mede bekent , wat haar tot beetere Fortificatie van haare ftad te doen

ftont , doch fijne Intentie wierd van veelen gefufpecteert , hoewel hy

beneftens den Burgermeefter i'Sfpiere wierdegeauthorifeert, om al-

le defeclen te fuppleeren , en op alles noodige ordres te ftellen. Niet-

tegenftaande de voorfz. overgeleverde Lijften , en de abfoluyte ordres

aan den Commandant en Burgermeefter i'Sfpiere gegeven,. fo was-

deCe ftad ten tijde van de beleegeringe noch defectueus omtrent het

Magazijn en Fortificatie , en ten deele ook omtrent het Garnifoen.

De Fortificatie , die by verloop van jaaren fcer was vervallen, is

zedert de Maant van Maart 1672. tot den dag van de Bclegeringe Forrlfiestfe

toe door de Boeren uyt Sallant en 't Twent , en door de burgeren tc J
s
m«def»

van Deventer uyt liefde en voor niet , als ook door de foldaten voor ^
lfs def>

5. ftuyvers daags boven haare gagie , by dag en nacht, felfs Son- en '

Beede-dagen niet verfchoonende , met allen yver merklijk opgemaakt

en verbetert, doch nietfo, of daar bleeven noch notable dcfeclen

over. De Stad was met 8. fwaare Bolwerken , 5. Ravelijns ip.

de Gracht, en 2. daarbuyten, als ook met 2* Tenailles en Affnii •

dingen in de Contrefcarp boven en onder de Stad langs den TJful om-
trokken,en 't Contrefcarp byna rontom de Stad,was bcfet met Storm -

paaien , die verkeert , en met de punten na binnen ftonden, tcgens de

oude maxime van Oorlog , onder dewelke veele infufficant en te fwak

waren tor eenige refiftentie. Na by 't Contrefcarp op den Dijk by de

Berg-poorte , ftonden fo fwaare PallifTaden , dat de Vyand achter

defelve konde fchuylen , en metnnufcjuetten weg lichten alle dieby

't Canon daar na by ftonden , alfoelke PallifTade fchoot-vry wasvoor

de mufejuetten wegens haare dikte. De bedekte weg in 't Contrefcarp

was fo breet , dat 6. a 7. mannen daar in en front konden mar-

cheeren. Daarenboven het nieuwe Ravelijn tuflehen deBerg-poort

Yyy $ eo
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. en het Pothooft was niet alleen niet voltrokken , maar ook noch in

veclen deden defeótueus , beha!ven dat het fel ve niet was gepalliifa-

deert , gelijk mede geep van de andere Ravelijns ofBolwerken , en

hadde de Contrefcarps-Gracht van den 'Tffkl by 't Sluysken tot aan

de "Berg-poort niet boven anderhalve voet waters. De Gracht om de

Wallenhaddenoch 9. a 10. voeten waters, niet tegenftaande de

Water-molenaar defelveruym 3. voeten hadde afgemalen, 't welk

de Burgers als fchelmerye nooteerden. Aan de Water-kant was noch

minder fterktc , 'alfo de Stad daar ten deele maar met een bioote Muyr

bedekt , en den Tftul fo laag van water was , als t>oyt by menfehen

geheucheniile is bevonden , zijnde die fwakheyt niet na behoorenge-

fecondeert , gelijk te vooren by de Magiftraat was voorgeflagen , dat

mende Welle foude fortificeeren , maar fulks bleeften halven fteeken,

behalyen een Linie , die langs de Waterkant uyt groove balken wier-

de getrokken , en met aarde van binnen aangevult , daar 'achter een

sufpicie van bedekte weg was , doch fonder flanquen. Seer notabel is 't , en gafaan

wen.""
'1

'

veelen geen kleyne fufpicie van Malverfatie , dat van de 6. uytgangen,

die defe Stad heeft , als de Bakpven , Norenberg-poört ,
t
Brin\-poort,

'Berg-poort , 't Pothooft alias 't Houten JVambais aan de Land-zijde,

en de "Brugge over den Yjfitl aan de Water-zijde , de 4. fwakfte uyt-

gangen, als de "Bj/<jOven, de Berg-poort , 't Pothooft en de Brugge

in defe Belegeringe waren onbruykbaar gemaakt tot de uytvallen, door

dewelke de Vyand in fijn voornemen feer hadde konnen geincommo-

4 deert werden , want de dry eerfte door fvvaare palliifaden vanbuyten

waren afgeheynt en geflopt , en de vierde te weeten de Brugge afge-

nomen was. Opdefe 4. fwakke poften heeft de Vyand alleen geavan-

ceert met fijne Approches , waarin hy om de voorfz. reeden niet licht

konde geincommodeert werden , dat anders licht te doen was geweefif

met goet effect.

Het Magi- Het Ma^antjn konde op verre na fo veel niet uytleeveren, als een
*
/etoas * langdnyrige en rigoureufe defenfie vereyfte , want daar in waren maar

fielt ms. <jo, duyfent ponden Kruyt , die even voor de Bdegcringe noch wier-

den geaugmenteert met 10. .duyfent ponden, die de Stad ophaare

koften hadde gekoft binnen slmfterdam , noch waren daarby geko-

men 5. duyfent ponden kruyt uyt Zutphen» Op de Wallen fconden

4j. Metalecn 6". Yfere Stukken , bchalven noch 16'. a 18. fchoo-

nc Metale Stukken , die by 't opbreeken van 't Princen Leger van den

Yffnl binnen de Stad waren gebracht , tot dewelke in voorraad waren

35348, kocgels 29000. ponden Mufquet-koegcls , 22680. ponden

Lon-
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Lonten , een quantiteyt Hand-granaten , en vordere nootwendig-

heeden , die doch op verre na het derde part niet konden uytmaken

van 't gene den Commandant volgens overgegevene Lijfte aan den

'Raad van Statte hadde gepetitioneert.

Het qarnifoen , dat na 'tfeggen van den Commandant Stcl^y om Het Garm.

de groote circumvallatie van de Stad , hadde behooren 6, a 7. duy- ^
oe

r
?

hoe

fent man te zijn , beftont alleen maar in q. Compagnien van den

voorgemelden Stek.y 8. Compagnien van Clant
, 9. Compagnien

van Broersma, 5. Compagnien van 't Regiment van Mango-r-, en

noch 5, andere nieu geworven Compagnien , alle Infanterye , behal-

ven 3. Compagnien Paarden onder de Rit-meefters Sandra , Pijper .

en Schaap , die by 't opbreeken van 't Leger onder Sijn Hooghejt

binnen defe Stad waren gekomen , en met het Garm/ben , dat voor-

heen in de Stad lag, alsook met de 1471. Waart-gelders , die in

17.Compagnien verdeelt waren , t'famen uytmaakten omtrent 4500.
mannen. Hier by gereekent 8. Compagnien wel gerefolveerde Bur-

Burgers, diebehalven de Vluchtelingen, omtrent ten getalle van

2000. monteerden.

De inwendige geïtalteniffe defer Stad was door een vuyle Factie D
Faiflie rsH

feer geinfecteert , waar in de Nilanden na haaren appetijt predomi-

neerden , werdende den Cameraar of Threfaurier Hendrik. Niland
genoemt het Koninkje van Deventer y gelijk Tengnagel tot Campen ,

en Royer tot Sveol , die t'famen fecreete , doch getrouwe Correfpon-

denten waren , dewelke haare refpective Vroet-fchappen fodaanig

hadden tot haare devotie , dat fy daar door de Contrapartie alle kracht

ontnamen. Door defe Factie was een ongeloofelijken°haat gcreefen

van Burger tegens Burger , voornamentlijk onder die geene , die naar

Avancement afpireerden. Van oneenigheyt waren mede niet te excu-

feeren de Militaire Hooft-OfEcieren , die in verfcheyde hooft-poin- Oneen «-

c"ten fodaanig difrereerden , dat op den vierden dag van deBelegerin- mLe"'
"

ge eerft ordre wierde beraamt op de Allarm-plaatfen en vcrdeelinge

der Poften.

In dit poïluyr wachten defe Stad af een belliceufen en triumphan- De Vyand
ten Vyand , die met een Leger , dat uyt alle fchuym van Volk was k°nu De-

by een geraapt , op den 16. Jttny op de Stadquam aan marcheeren gere^tn dii;

in maniere van een Kraane-vlucht achter malkanderen , om daar door 0ldrc -

te grooter te fchijncn , en berende de Stad aan deLand-zijde, fonder

dien dag daar tegen yetste ondernemen, maar leegerde fichindus-

daanigen disordre voor de Stad ? dathy , volgens 't feggen van fijn ey-

gea
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gen Officieren , licht hadde konnen opgeflagen werden , alio hy geen

wachten hadde uytgefct , als alleen de verlooren Schiltwacht , die men

in de nacht gemakkelijk hadde konnen bekruypen.

komt aan de Op den 17.dito begaffich de Vyand ten hoogften met 900.mannen

valden
6

en met 'é. Mortieren een uyr beneden de Stad over den Tfful, van

flTu), vveike kant hy de Stad mede berende,en fich recht tegels de Stad over,

achter den Dijk campeerde, begeeveride fich niym het derde-part van

dit Volk aan 't ftroopen door de Velauw , Co dat de Mortieren met een

kleyn aantal Volx bewaart waren , en feer licht hadde konnen weg ge-
j

nomen werden, by aldieneen nytvalmet weynigVolk was gedaan,

celiik N. Bisvinl^ Raad van den Mttnflerfchen 'Bijfchop , als hy ach-

ter de Hooven wandelde, felfs feyde : Ik ichroome hier te gaan , want
|

iofy in tvallcn , zijn wy alle verlooren. Doch op den ielven dag tegens l

den avond Was de Brugge , daarover men denuytval hadde moeten

doen , door laft van W. N. en lijne Conforten met"kenniife van den
j

, Commandant Stek^ enden Colonnel Broersma, diebeyde prefent
\

. .. „ en on de Welleftonden , afgenoomen. Eenige cordate Burgers pre-

.

G3.2T tekens I ö O ü 1

de burgers fenteerden aan den Commandant een uytvalte doen , en den Vyand

prefentee

3

.

1

aan de ovcr-zijde feekerlijk teverflaan, byaldien hy haar wilde toe-

«"? ftaan 500. mannen, 't welk hy haar weygerde. Opdien felven dag

hadde Burgermeefter Boekholt deSteyger, zijnde een feer dangereu-

fepoft, die alleen voorfien was met een Hekken en een Hafpel , daar

4. a 5. man en front konden pafieeren , geordonneert , datgefecon-
r deert wierde met eenige fwaare balkens , die door ordre , en op de

authoriteyt van Willem Nilaxd weder wierden weggenomen, niet

teeenftaande Boekjjolt fpecialijk was gecommitteert , om de Welle

te brengen in pofhiyr van defenfie , doch Boekholt fulx vernemende,

gafexprefle contraordre , om 't werk te voltrekken , gelijk hy te voo-

ren hadde gecommandeert. Ditfchijnt oorfaak te zijn , dat Boekholt

des volgenden daags wierde geremoveert, en fijne plaatfe met 3. ande-

re Creaturen voorfien, die met Broersma een belachelijke Borftwee*

ringe deden letten na op de kant van 't water , dewelke met de Muyr
foude in den TJful geftort zijn , fo haaft fy van Canon was befchooten

geworden.

uyt
e

de
g
st

V
ad

k Op den 18. Jttny wiert een jonge Capiteyn Vos met hondert
na de over- Soldaten over de Brugge van den TJfttl , die weder geleyt was , gefon-

confmJt den, om de doornc heggen,dwars tegens de Stad over liggende,te doen
deert. wcghouwen , ten eynde men beter in de hooven foude konnen fien,

doch na dat eenige moetwillige Soldaten eenige Lufthuysjes en Plan-

ketfes
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ketfels fradde afgebrant, en de naafte onder de Stad hadden laten ftaan,

behalven een alleen , dat fy ruïneerden , rerireerende hy op 't geficht

van eenige Vyandelijke Ruyters weder na binnen , latende de doornc

heggen onafgehouwen en in volle poftuyr » die namaals het aannaderen

van den Vyand feer favorifeerden , alfo die voorts een Borftweeringe

daar achter opwierp.

. Het Contrefcarp , dat rondom met ftormpaaien omfet was , en Het con-

door 't fvveet der Burgeren en Landluyden gebracht was in behoorlijke
J-JjJ*

.

rt

forme , en de hoogte was weggenomen , waar door men de Fauche- befet,

brayen konde befchieten, die in fterkte weynig haares gelijken hadden,

is door de Militie noyt befet geworden, ter oorfake van de oneenigheyt

der Hooft-Officieren , onder dewelke den Colonnel Broersma op

't heevigfte dreef, dat men de Contrefcarpen niet behoorde te befet-

ten, onder pretext , dat men by een overval van den Vyand daar al fijn

Volk foude komen te verliefen , te meer dewijl de Bedekte Weg door
JJ£j*

d^'
Palliffaden niet was verfterkt en gefepareert van 't Contrefcarp , onder gepaiufla-

welker faveur men in tijd van overval foude van poft tot poft konnen
CCIt'

retireeren, daar nochtans feeker Militair op den 13. luny , als het

noch tijd was om Palliffaden te haaien in 't Hunneper-Bofch een half

uyr van de Stad gelegen , van tijd tot tijd traineerde , om een Convoy,
dat hy aan de Magiftraat belooft hadde , mede te geven aan den Burger-

meefter Boekbolt , die van de Stad tot het haaien van Palliffaden , die fKXdi
daar in meenigte al afgekapt en vervaardigt lagen , fpecialijk" was ge- w»er(1 bdcc

ö • &
,-
r

1 , ,
b S? «,.f •

-.' -V palliffaden t«
committeert , en om die reeden by den voorfz. Militair iterative in- hakn,

ftantien dede , doch te vergeefs , waarom Boekholt in 't laatfte ver-

focht een cathegorifche antwoort , of den voorfz. Militair Convoy
wilde mede geven of niet, alfo inde 30. wagens ten felven eynde
vaardig ftonden tot haar vertrek , maar kreeg geen andere antwoort,

als dat de Vyandelijke Troupes al in 't Bofch waren. Hier op rela-

xeerde 'Boehjoolt alle de Wagens, die nauwelijx vertrokken waren , of
daar quam een Hout-houwer uyt 'tBofch vernemen na de redenen, wa-
rom de wagens niet quamen , en als hy hoorde 't pretext van de Vyan-
delijke Troupen , feyde hy ronduyt fulx valfche en vercierde lengenen
te zijn. En genomen het voorgeven van dien Officier al waar was ge-

weeft , fo hadde men doch noch genoeg het Contrefcarp konnen om-
fetten met Palliffaden , daar toe boomen in overvloet van binnen om
de Wallen ftonden , van dewelke beneden in 't Princen Bolwerk door
Ordre van den boven gemelden Boekhoh alree'de omtrent 10a.
ftuks waren neder gehakt. Voorts bleef niet op 't Contrefcarp befet,

Zzz als
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Mie Buy*

als alleen de Flanquen boven de Stad aan 't Houte-Wambais en bene-

aiaten, den aan den Bakoven , beyde aan den Yfful gelegen , die op den

20. dito al mede geabandonneert wierden , hoewel fy de periculeufte

poften van de Stad waren, allo men daar met geringe moeytende

Gracht in eene nacht hadde konnen droog tappen in den TJful , die

feer leeg was. Hier over was de Burgerye feer malcontent, dat den

Commandeur aan denVyand fonder flag offtoot ten beften gaf't Con-
trefcarp, dat met haar Sweet en Bloet was opgemaakt en in ftaat ge-

bracht , en dat hy daar op mede de Fauchebrayen abandonneerde , en

de Militie plotfeïijk op de Wallen pofteerde , die de Burgers aangeno-

men hadden nevens de Hollantfche extraordinaire Militie te defendee-

ren , zijnde daar en boven de Fauchebrayen op fijn Kruyn met gras en

doornen fo hoog bevvalTen, dat daar door 't gelicht na buytenen wier-

de benomen, fonder dat het fdyt wierde afgemaeyt op de iterative in-

ftantien , die daar over in den Raad wierden gedaan.

Het contra- Eenige nyt de Magiftraat verfochten daar op , dat men den Vyand

efl'uymi- ^n tegens fijne Approches, die hy begon te maken, wilde te keer gaan
len belet. jnet contramineeren , ofmet Uytvallen , dat den Commandeur op

voorgeven van confiderable reeden excufeerde, fonder dat hy die toen-

maals particularifeerde , doch gafnaderhant daar van defe reeden , dat

des Vyands Infanterye te verre van de Stad , en te fterk in de Appro-

ches ftaande , met fijne Cavallerye (waar in hy prevaleerde) de uytval-

Iers allom rafe Campagne welende , lichtelijk Sonde affnijden , het

gcene om de fchaarsheyt van Infanterye , om de groote difordre der

jonge onbedreevene Officieren , en om gebrek van kleyn Canon , om
daartoe te gebruyken, geheel ondienftig was, feggende dat hy was ge-

intentioneert die uytvallen in 't vervolg naar by, en by furprife te doen.

's Avonts omtrent 8. uyren quam aan de over-zijde van den TJfuleen

Trompetter Appel blaafen , die uyt hooger ordre door den Lieutenant

van Houten tot aritwoort kreeg , dat het nu te laat was , om hem be-

fcheyt te geven , ter oorfake dat de Magiftraat fo haaft niet by een te

krygen, en de'Sonne aan 't ondergaan was , na welkers ondergang men
naar krijgs-gebruyk niet gewent was de Poorten te oopenen , waar op

dien Trompetter wederom vertrok. Doch 's anderen daas 's morgens

vroeg, als hy weder cjuam, wiert hem door den voorfz. Lieutenant

j^eantwoort , dat men van binnen gefint was , de Stad tegens alle vyan-

dclijke aggreflïen ten uyterften te defendeeren.

ÓndertulTchen avanceerde de Vyand fo fterk , dat men 't fdve op

den 19, dito befcheydentlijk en met verwonderinge bemerkte , wan-

neet
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neer omtrent ïo. uyren voor de middag de Jonkeren Swaafktn en

Doctingcn tho lijnde (zijnde 2. OveryiTelfche Edeluyden van de

Paufelijke Religie, die haar by den Vyand vervoegt liadden) door een

Trompetter van'tHuys tho %ande , daar'sVyands Hooft-quartiej:

was , geconduifeert quamen tot voor de Stad , daar fy beyde , met
confent en goetvinden van de Magiftraat en Hooge Militairen binnen

gelaten wierden , als wanneer fy allen , die haar ontmoeten , voorftel-

den , de byfondere groote Macht der Vyanden , begrootende die op

40. duyfent man , en tot een fo grooten cjuantiteyt van Canon , Mor-

tieren,Vuyr-werken en vordere helfche Inftrumenten,dat de Stad der-

felver kracht onmogelijk foude konnen uytftaan, maar fekerlijk tot een

afch-en puyn-hoop raken , by aldien fy maar korten tijd opiniatreerde,

door welke vergierde reeden fy niet alleen de Burgerye , die anders

heel wel gerefolveert was tot haare defenfie, maar ook die gene uyt

de Magiilraat , dewelk noch wel geintentioneert mochten zijn , de

Conragie fochten te ontnemen, leverende aan defelve over defe fchrif-

telijke A&e in 't Hoog'-duytfch, dewelke in 't Neerlands aldus luyt

:

Nademttal nu door de Wereld bekent is , in wat voegen Sijne Keur-

Vorjlelijkf 1)oorluchtigheyt tot Keulen 3 en Sijne Vorflelijke Genade

'tot Munfier genootfaakt z.ijn de Wapenen op te vatten tegens de Heeren
Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden $ So hebben fy haare

Armeen omtrent Grol voor weynige dagen laten conjungeeren , en na

*tfelve verovert wat, defelvegeordonneert herwarts na defe Stad te mar-
cheeren ,fo dat defelve Armeen nevens de Franfche aAfuxiliaire Trou-

pen hier aangekomen , en met haar byhebbende Artillerye tot de Allic

vaardig,fiaan» En hoewel men niet anders gerejolveert is , als defe

Stad van jlonden aan met alle macht Vyandefyk^aan te taflen ; Sozijn

nochtans hoog-gedachte Sijne Keur-en Vorftelijke-Doorl: en Genade

uyt Vorfielijke Mildigheyt en Clementie veelmeer genegen haare Jnten»

tien tot behout defer Stad, als tot deffelfs uyterfte ruïne te verkrijgen , te

meer, dewylfy daar toe ookjbewogen worden door feekere advijfen > dat

men in de Stad refleftie maak} op 't H: Roomfche Rijk*

So wort hier mede 'Burgermee(Ieren en Raad bekentgemaakt , dat de

vooren hoogfi-gemelde Sijne Keur-en Vorflelüke-Doorl' en Genad. met

van intentie ^n, defe Stad het H: Roomfcbe Rijkat onthouden, maar

defelve weder daar by te b rengen , t'en welben eynde indien de Stadfich

nabehooren aangeven en fubmitteerenfal ,fy
reedelijke conditien aan-

horen willen ? doch geenfins , wanneer het tot effeclive Oorlogs-tA'tlie

Zzz 2 geko'
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nekpmenfal zjjn , waar ftyt niet anders , voornamentlijk^ daar totfecours

aeenboopeis , als den ondergang van de Stad te. verwachten is , waar

aan die gene , die de tijd en occafie verwachten , voor de Werelden haa-

re pojlertteyt haar fchtildig maken fuilen. Oorkont Hoog-Vorflelijker

Hand-teeken en Secreeten Zegel gegeven op V Huys Rande , den 18»

Ittny i6ji.

Was onderteekent

Christopff. Bernhardt Frans Ego nel e»

. in den naam van
<
L

' */ Keur.Keulen.

(E ft)

In dorfo (tont

esfen de

Heeren Burgermeefleren , Raad gefworener Gemeente en: de gefa-

mentlijke Bxrgeryc der Stad Deventer te bebandigen.

Na de overleveringe van defe Miflïve wierden de{e i. Edeluyden

niet als Vyands-Gecommitteerde onthaalt , maar als welkome gaften

met een heerlijk tradement van Rijnfen wijn en delicateffën door ee-

nigeuy.tdeMagiftraatgedefrayeert,.niettegenftaande i. a 2. ande-

re Magiftraats-perfoonen fuftineerden , dat men defelve Edeluyden in

detentie behoorde te conflneeren als Verraders van haar Vaderland.

Ondertuflchen wiert by de Magiftraat over defe overgeleverde A&e
ge4elibereert , en defe antwoort in fchrift gecoucheert :

ainiw
ke

Burgermee(teren, Scheepenen en Radder Stad Deventer hebben-

vandcMagi- de omfangen een aüe de dato den 18. Juny defes jaars door enuytden

naam van Haare Keur- Vormelijke Doorluchtigheyt van Keulen , en

Vormelijke Genade van Mnnfter refpeüivelijk^ getcekent, endebez.ee-

gelt , voegen daar op tot antwoort,, dat haar E Ed, Hoog-Achtb. perfi-

jleeren bj 'tgene den Trompetter uyt haar EEd, en Militie naame mon-

delinge is afgegeven , daarin beftaande , dat haar EEd, eer* en eeds-

halven fchuldig en oerefolveert zJjn , defe Stad tegens alle Vvandelijke

aggrejjien , naar vermogen , te defendeeren } J'onder arg of lift. In waar-

heyts oirkpnt met onfer Stad z.egelbevefligt , den ?5 , funy xviC. twee

m tfeventig.

Was geteekent

t£, S.)

S t r o C k E l. Secret.

Defe
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Defe Acte wieit door de Magiftraat aan den Commandant Stec{e

en den hoogen Militairen Krijgs-raad gecommuniceert , die defclve in

allen deelen approbeerdem Doch eer defe antwoort afging, is bv

eeniseGèccMTumifteerdens uyt de Magiftraat , om met deHooge Mi-

litaire Officieren in conferentie te treeden , in deliberatie gebracht , of de°fcJagf-

Mfl

het niet raatfaam ware defelve antwoort te traineeren , en ten dien tifaar -

fine eerfl te verfoeken pas en ft.lftant van wapenen , onder prctcxt,dat

men niet antwoorden konde , eer en bevoorens met Campen en

Zvcol daar over was geconfereert , uyt kracht van oude onderlinge

Verbonts-B lieven , om door fodanig middel en pretext den Vyand op

%c houden , en te abufeeren , 't gene noch konde gemaakt worden , te

perfecteeren , en principalijk om meer andere fecreete reedenen ter

fijner tijd te openbaaren ; Welken voorflag den Commandant en

den hoogen Militairen Krijgs-raat wel geviel en behaagde , uytgefon-

dert den Lieutenant Colonnel Tamwinga-, die alleen diflentieerde,

om reedenen, dat hydien voorflag fufpecl hielt, waarom het fclve

toenmaals geen voortgang heeft gehad , en is alfo de vooien gefielde

fchriftelijke antwoort van de Magiftraat den Trompetter , die de op-

gemelde Jonkeren tot voor de Stad hadde geconduifeert , en aldaar

noch wachte ter handen geflett.

Den 20. Jmiy des morgens omtrent 5. uyren wierden van de DeyVaii*.

Velaufè zijde over den Yfful veele Bombcn en andere Vuyrwerken in \^£j£*
de Stad gefmeetcn, 't welk den geheelen dag continueerde tot 's a- Bombq».

vonts omtrent ten 8. uyren, vallende de meefte Bomben op en om
het Stadhuys henen , waarom de Raads-vergaderinge namaals altijd

wierde beleyt ten huyfe van den Cameraar Hendrik T^iland. Midde-

ler wijle bereyde.de Vyand ook andere plaatfen, om de Stad met Mor-
tieren te befchieten , en avanceerde geduyrig fijne Approches dry aan

de Land-zijde , en een aan de Water-zijde r die fo nau waren , dat maar

een man daar in konde paffeeren. Ecnige Hèeren uyt de Magiftraat,

de Burgerye enden Colonnel Manier urgeerden fterk by de hooge

Officieren , om confiderable uytvallen te doen , met genoegfaam

Krijgs-volk
, waar op den Commandant ordonneerden een Uytval des

morgensom 10. uyren met omtrent maar 100.. man te paard, on-

der den Sergeant Majoor Sandra, en wat meer als 200. te voet on-

der den Sergeant Majoor Wiedenhorft , uyt de Norenberg-Poort te

doen , ( daar nochtans dien.felven uytval na 't oordeel van andere Mi-
litairen vereyfl hadde een vry grooter getal dat van eenige 100. man
gefecondeert hadde behooren te werden , om eenig notabel effect té;

Zzz ? doen);
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met weynlg doen) welkVolkfo lang traineerde, dat het 3. uyren na den mid-
vooxdeei. ^g wjert , eer defe actie aanging ; Doch alfo de Ruyterye langen tijd

in den bedekten weg van 't Contrefcarp by de Brink poort mofte

wachten na 't voetvolk , en daar bemerkt wierde van den Vyand , eii

alfo defelve Ruyterye , hoewel die haar devoir Teer wel dede , van het

voetvolk niet te wel wierde gefecondeert , fo hadde dien uytval wey-

iv> fucces , moetende veele Soldaten haar om de PallirTaden in den

Tfful en daar over heen falveeren in de Stad.

P/opofitic Hier op' vviert in de Vergaderinge van Scheepenen en Raad door
val

7?'
N

il
Hendrik^NiUnd op 't Tapijt gebracht, dat men denvoorfz. Brief,

geappro-
C

daags te vooren van den Vyand ontfangen , eens diende te refumee-
beert. ren 9 na welkers leclnre wierde geproponeert , terwijlen in dien brief

haare Stad wierde geconfidereert als een Rijx-Stad, en dewijl Cam-
pen en Swol mede Rijx-fteeden waren , die met haar door onderlin-

ge oude Tratfiaten aan malkanderen geconcateneert ende verbonden

waren , fonder dewelke fy ook niets in defen fouden konnen refolvee-

ren , dat fy op dat pretext , om haare Gecommitteerdens ten voorfz.

fine na de vooren genoemde Steeden te fenden , tijd konden winnen,

om de nodigfte defecten immiddels' te fuppleeren»

behaiven by Defe plaufible Propofitie wierd van de meefte Heeren opentlijk, en
«oekkoit. van ecn}ge ftilfwijgende geapprobeert , uytgenomen den Burgermee-

ster Boekholt , die fulx fufpecteerde , doch na eenige reeden feyde,

indien 't felve de finceere intentie van den Raad was , dat hy dan daar

toe mede foude confenteeren. Geen half uyr daar na dede Hendrik^

». .a- .„ Ntland defen voorflag : Sullen wy dan na de andere Steeden toê , foTweeaepto» n > 1 1 • . *,

pofitie van dienen wy eerjt op tpapier te brengen eemge articulen , om met dte Stee-
Nihnd, ^gfJ ^aay ^V€Y in C0YlfeYentie te treeden , waar op den voorn. 'Boekholt

door Boek- hem in defe termen te gemoet voert : Hoe/preekt men hier van arti-

hoit gecon- culen op 't papier te brengen , om daar over met de andere Leeden in con-

ferentie te treeden, ik.meynde de meyninge te zijn , dat men alleen wilde

tijdgewinnen , om de nootwendigfe defellen tefuppleeren , en den vyand

te abufeeren , maar na £<*» el\fen , wat hier te doen is. Defe onver-

wachte oppofitie dede den heelen Raad verftommen , tot dat Hendrik.

Niland een weynig daar na by den Burgermeefter Kuper appart pou-

cheerde, datter evenwel een Project nodig was , doch kreeg defe re-

proche , dat fulx noch te ontijdig en te vroeg was. 'Boekholt dit hoo-

rende feyde: Wat hier van een Projecl tefpreeken, ofmeynt men
te leven in tijd van Oorlog , als in tijd van Vreede , hebben wy fo lang

het goede genooten , laat ons het cpade nu ook eens verfoeken. Hier

op
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op fcheyde de vergaderinge , Tonder finale refolutie , Doch geen 2,

uyren daarna wierd defelve weder geconvoceert , alleen uytgenomcn

den voorn. Boekjiolt j dewelke kenniffe krijgende van defe nieu geley-

de Vergaderinge , mede aldaar kort voor 't fcheyden noch compareer-

de, enaanftonts verfocht te weeten , watter was gerefolveert j daar

op hem defen navolgenden Briefwierde voorgeleefen

:

Doorluchtige en Genadige Keur* en Porft.

't HeeftV Keur*Vorflelijks Doorluchtigheyt en Vorftelijke Genade % t]e£ ran
.

refpeÜive ons op gifteren door eenfchriftelifke Ahle gelieft te doen notifi- Stad aan de

eeeren, datV Keur-Vorftelijkc Doorluchtigheyt , en Vormelijke qe- &p
C

pe
B/"

nade intentie foude i,ijn , defe Stad onder reedelijke conditien te brengen van Keulen

am het Hejlige Roomjche Rijk» waar op wy V Keur-Vorftelijkj
en Munfterk

<Doorluchtigheyt en Vormelijke Genade niet ptinütteel hebben konnen

antwoorden j dewijl \vy aan onfe twee Mede-Rijx- Steeden Campen en

Svvol daar over eerfl moeten innemen derfelver confideratien , volgens

verbonts brieven voor eeuwen onderlinge des wegen opgericht•", van niet

van malkanderen tefalien fcheyden , als met gemeene bewillinge. Waar
,

toe alfo wy niet jonnen geraken , als onder paspoort en [auf conduit j So

is ons verfoekji datV Keur- Vorftelijke Doorluchtigheyt en Vorftelijke

Genade ons daartoe een behoorlijken pas endeefcorte voor onfe Heeren
(gecommitteerden gelieven te verleenen , enimmiddels een (Itlftant van
wapenen te beraamen , om binnen weynig tijds V Kenr-Vor(lel: Doorl:

en Vorftlijke Genade onfer en der ander beyde Steeden meyninge ende in-

tentie ten principalen te openbaaren, Den ï| Juny i6yi t

Wasgeteekent

Strocxeij Secret.

Boek holt ttyt defen voorgelefen brief opvattende écnige malverfa- Ecekhott-

tie , formalifeerde fich wel exprefielijk daar tcgens , feggende onder dien brief,

anderen , dat fuik doen niet minder was , als over de Stad airede te ca-

pituleeren , onder folemneele proteftatie , dat hy aan 't felven doen

geenfins, wilde participeeren. Ditfchijnt de reeden geweeft te zijn,

dat dien Brief, naar gelmiyk, niet wierde geprothocolleert ; Noch-
taas wiert defelve 's avonts om 5. uyren aan de bovengemelde Jon-
keren behandigt , die defelve na 's Vyands Leger overbrachten. Hier s" doet «»'

op begaf fich Burgermeefter Boekholt na de Wal, vanwaar hyden den Sm-
Vyand fag werken aan een Approche op de Stads-weyde denToige «>aadact >-

tegen
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tegen over 't Tothooft , dat hem moveerde, om fulx aanftonts bekent

te maken aan den Commandant , hem biddende , dat hy den Vyand,
die daarnauvvelijx 100. man fterk was , dooreen uytval vvilde over-

vallen , en het begonnen werk vernietigen , alfo fulx fonder t'minfte

gevaar hadde konnen gedaan werden met weynig Volks. De Com-
mandant , die van defe Approche noch geen kennifle fcheen te heb-

ben , verwaardigt 't felve niet te gaan bedchtigen , noch ordonneerde

.. . , geenen uytval , maar feyde aan Boekbelt : Waar wilt gy uytvallen,
die niet ach- f ^ .

J
r , _,

J •• 1 1 i_
ö/ n ,\-rr 1

tervoigt t Tot-hooft en de Berg-poorte zijn beyde van buyten met Palhiladen
wiad. afgefchut? en hoewel Boekholt hem daar toe middel aanwees, hoe

men door de Sortie tullen het Princen- en het Nalfaufche-'Bolwerl^

met een pont het volk over de Gracht onder 't Contrefcarp konde

aanfetten , (o bleefechter de goede refolutie achter , waar door de Vy-
and fodanig bleefavanceeren , dat hy 's volgenden daags genadert was

tot omtrent 150. palTen van 't Contrefcarp. Burgermeefter Boekr

hffJt dit ftende demoniïreerde fulx in den Krijgs-raad , en urgeerde

inilantelijk op de nootfaakelijke Uytvallen door verfcheyde pregnante

redenen , die alle fodanig geilludcert wierden door vreemde contra-

debattes van den Colonnel Broesma-, dat dit goede werk achter, bleef.

DeBifichop. Ondertuflchen waren de beyde Biffchoppen op den voorigen dag,

eenraspomt namentlijk den M funy t te raade geworden , op den bovenftaanden
*aa de Stad, griefaan de Magiftraat te fenden ecnJPas voor de gene, die fy mochte

komen te committeeren na 't Leger , om te accordeeren j zijnde van

defen inhout

:

.

«*

Hoewel Sijne Keur-Verfelijke T)oorluchtigheyt tot Keulen , en Sijne

Hoog-Vorfehjke Genade tot Munfler , &c t om reeden^ dat de "Burger-

meefieren , Scheepen en Raad der Stad Deventer haar prefentatie niet

hebben willen aannemen , en airede veele hofliliteyten z.ijn gepleegt , de

faak* in fuiken fiant bevinden , dat fy tot noch toe niet vermeynt heb-

ben , haar airede begonnene refolutie te veranderen , So verkjaaren fy
haar echtergenadigfl uyt Vorflelijke (flementie , op 'f onderdaanigfl ver-

foeiden van voorgemelde Burgermeeferen , Scheepenen en Raad , datfy

Ae Gedeputeerde , die de Stadfal uyt willen fenden , in genaden aan-

hoorenfuilen , en niet ongeneegen z.ijn , met defelve te laten trafteeren,

invoegen dan gemelden (gedeputeerden tot dien ejnde , indien JJ haarfon-
der tijd verlies uyt de Stad in het Leger fullen laten vinden , hier

mede een vryen Pas en alle Seekerheyt zy belooft en mede ge-

deelt', en immiddels een flilftant van Wapenen toegeflaan.

Oirkont
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Oirkpnl onfer opgeftelde Hand-teelden en Zeegel, in 't Veld- Leger

voor Deventer den 20* ftiny 16'7 2.

Was onderteekent

Christopff. Bernhart, Frants Egonel l.

(T «^ in den naam van
{L* *>

Keftr-Keulen.

(& S.)

Met defe antwooft quam dien felven avont naar Sonnen-ondergang

een Trompetter voor de Noorcnberg-poorte appel blafen , die door Trompetter.

den Commandeur afgewefen wiert , onder voorgeven , dat volgens

Jcrijgs^gebruyk na Sonnen-ondergang niemant gehoor wierde gege-

ren. Den Trompetter hier mede vertrekkende, is des anderen dags,

den 21. Jttny omtrent 4. uyren in den morgenftont wederom geko-

men , en neeft geblafen als vooren , het welke de Heeren van de Ma-
giftraat en den Commandant bekent gemaakt zijnde , is defelve inge-

laten, en heeft den voorfz. Briefovergelevert , waarop, naarleéture

van deklve wel aanftonts geen Refblutie wierde genomen , doch de-

felve wierde niet lang uytgeftelt , als de Magiftraat vernam , dat Bur-

germeefter 'Boekholt aan de voornaamfte van de Gefwooren Ge-
meente , en aan eenige van de Burgerye hadde gecommuniceert de

Copye van den Briefvan de Magiftraat 's voorigen daags aan den Vy-
andgefchreeven, waar door de Gemeente onluftig wiert , en byeen

confiueerde, delibereerende over'tbehout van haare Privilegiën en

Vryheyt , die fy vreefden , dat door defe Actie van de Magiftraat fou-

den werden gefubverteert. Hier op wierden door laft van eenige Lee- w,aat

den uyt de Magiftraat de meefte, doch niet alle de Lceden van de Ge- vergsdcrin-

fwooren Gemeente ten huyfe van Burgermeefter Hendrik^Niland houden" fat

geconvoceert op een informeele maniere, ftrijdende tegens de oude en dc Gefwoo-

gerecipieerde couftuyme, dat alle Convocatien gefchieden moeten meeme.
door de Heeren van de Straaten , die haare refpective Straate-broeders

de aanftaande Vergaderingen felfs moeten bekent maken. Doch alfo

defe t'famenkomft door de Stad ruchtbaar wiert , quam 't felve mede
ter ooren van de Heeren , die ftilfwijgende waren voorby gegaan. In.

't begin van defe Vergaderinge der Gemeente begeerde den Out- Bur-

germeefter Ter Borg , die een Mede-Lit van defelve was , nevens

eenige andere , dat men van Scheepen en Raad foude afeyfehen fitisfo-

£tie , van wegens dat de Magiftraat van intentie was haare Gecommit-

eerdens te fenden na Campcn en Swol , om met defelve Steeden»

A a a a naar
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naar inhout van haaren voorfz. briefop den jg. dito aan de Vyanden

gedepefcheert , te concerteeren , 't welk haar fonder kenniife van de

Gemeente en Burgerye uyt krachte van een expreffe Willekeur in

geenderhande manieren was gelicentieert , waar noch byquam > dat de

Magiftraat den Briefvan de Vyanden in dato den 18. dito gefchree-

ven aan de Gefwooren Gemeente en de gefamentlijke Burgerye niet

hadde gécommuniceert , daar nochtans deffelfs opfchrift aan haar mede
hielt , gelijkliier vooren onder dien brief te fien is. Defe Propofitie

wierd illufoir gemaakt door de vreemde confufie en 't geraas eeniger

Leeden van de Factie onder malkanderen , die niet eens aan 't fitten

quamen , werdende uytgeroepen , dat het nu geen tijd was te fpreeken

over 't ongelijk , dat de Gemeente en Burgerye fuftineerden haar aan-

gedaan te zijn , maar dat de noot nu vereyfte middelen, daar door men
de Stad konde falveeren van haare ruïne,

en gerefol-
Kort hier na wierde gedelibereert , hoe men 't beft de Stad foude

veert by de falveeren , en als het aan 't advifeeren quam , wierd eerft voorgefla-

Ctmeeiue gen > hoe en op wat wijfe men foude {temmen, by Straaten ofby Hoof-
tor het capi- Jen ? doch wiert vaft geftelt by Hoofden te ftemmen , onder dewelke

twee derde parten advijs gaven , dat men foude Capituleeren , daar ter

contrarie maar een derde Part het capituleeren tegen fprak , en de Stad

met rigeur wilde defendeeren. Voorts wierde geproponeert , dat

men hier over het Advys van den Militairen Krijgs-raad mede foude

hooren, daar toe dan eenige uyt het midden van de Gefwooren
Gemeente wierden gecommitteert , om Scheepenen en Raad te ver-

foeken , dat Cy van den Militairen Krijgs-raad Advijs wilden lichten

over den toeftant van de belegeringe , en defeniie van de Stad. By

ïajd'advi^
5 "

'

l onivrnagen in den Krijgsraad advifeerde de LN Colonnel Tammin-
fe«t over ga , dat de Stad ten miniten noch te houden was 8. dagen , andere

va" de 'stad, 4 cn 3 > dagen , ja Colonnel Broerfrna feyde , datfe. geen twee-

maal 24. uyren was te houden , gevende onder anderen defe

reden ; dewijl den Vyand tot op de Contrefcarpen was gena-

dert , en de Sappe , om te komen aan de voet van de Gracht , in wey-

nig uyfen ftonde te maken , ook het water by vervolg , fo hy verftont,

op dry diverfe plaatfen uyt de Gracht konde werden afgetapt. Hier by

quamen noch die fwaarigheeden , dat alle hoope van Secours was afge-

iheeden -, dat het Magazijn raakten in foberen ftaat ; dat eenige Militie

haare poften begon te verlaten , of defelve met confude te bewaaren

;

klaagende eenige , dat fy op de periculcufte plaatfen , als in 't nieuwe

Ravelijn , en elders heele etmalen hadden moeten blijven , fonder af-

geloft

\
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'geloft te werden ; dat een yan de Franfche Legers by Zutphen maar

twee uyren van Deventer wrs gecampeert , 't welk haar in 't kort

noch meer konde benauwen , welke en diergelijke fwaarigheeden

meer de Magiftraaten eenige Hooft-Officieren bewoogen , om van

een Capitnlatietefpreeken, enimmiddels ftilftant van Wapenen te

verfoeken , waar op Burgermeefter Boekhoh fichuyt den Raad ab- veert met de

Tenteerde, en degenomene refolutie aan de Burgerye bekent maakte, {JJ^JL.
met ferieufe aanmaningen , dat fy haare Vryheyt fouden foe- tuicwen,

ken te conferveeren , waar toe nu de tijd gebooren wtfs. De
Burgers defe refolutie met alteratie aanhoorende , tranfporteerden gcrs leer

fich met heeletroupen al murmureerende na 't huys vanden Came- ™^ia

a

a

r

g
o'vcr

raar Niland, daar al de Nilandiften noch by een waren , met voor- tumuituec-

nemen , om defelve na merite te traóteeren, 't welk ook geenfms foude ren»

gemift hebben , Co niet de Deur van 't huys mbit ware toegeflagen

geworden. Eenige uyt de Burger- Hooft- wacht, die daar fchuyn tegen

over was , leyden haare Roers in een Venfler vaardig , om fo in 't huys

te fchieten
,
't welk noch door andere wierde afgeraden, op dat niet

met de fchuldige ook de onfchuldige quamen te lijden. In delen tumult

{alveerdenüch Willem en s4ndries Niland over de achter muyr langs

de Wal na huys toe , alwaar fy licht niet fecuyr fouden geweeft zijn , fb

niet eenige uyt de Gefwooren Gemeente defen oploop geftilt hadden,

't welk te meer gelukte dooreen tijdinge van de Nilandiften gefin-

geert, als dat Sijn Hoogheyt op weg was , om de Stad te ontfetten.

Na dat de verftoorde Burgers weder wat waren geappaifeert, wierd ^
c

r

n
Jj^Jf

een nieuwe Vergaderinge van Scheepenen en Raad beleyt in 't Lo- ge bekyt

gement van den Commandant Stelpt fonder dat daar by wierde ge- ™^e Ma"

roepen den voornoemden Burgermeefter Boekhoh , dewelke op al-

les feer vigileerende , kenniffe kreeg van die Vergaderinge , derwaarts

hy hem in aller haaft transporteerde , alwaar hem wierd voorgehouden
de Refolutie by de Magiflraat genomen , om met den Vyand te capi-

tuleeren. De Heer Bugermeefter 'Boekhoh , die noyt aan eenige

malverfatie in defe beleegeringe hadde geparticipeert , maar defelve

als een getrouwen en Vaderland- lievenden Regent naar allen vermo-
gen hadde tegengegaan , focht de Magiftraat van haare genomene Re-
iolutie , met een cordate en genereufe aanfpraak , af te maanen , feg-

gende onder anderen: 'T is^nnodig op te halen, hoeonfe Voorou- ^"Jhlïn.
ders met een geringe macht haar hebben bevrijt uyt de Dwingelandye getrouw Pa-

van den grootften Koning van de Chriitenheyt , en haaren Staat daar ^iJ™™'
door redoutabel gemaakt door de geheele wereld -, 't is mede onnodig

Aaaa 2 op
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op te halen , hoe onfe Vaderen de voetftappen van haare cordate

Voorfaten met lof hebben nagevolgt , dewelke ons daar door hebben

geanimeert , dat wy noch onlangs voor 14. dagen de geheele Burge-

rye hebben afgenomen den Eed van getroüwigheyt , diedefelveook

blijhertig heeft geprefteert , fweerende , dat fy haar goet en bloet ful-

len fpendeeren tot confervatie van Kerk en Land » van haare Stad*

Vrijheyt en Privilegiën. Wat fal ons moveeren onfe Stad over te geven

in handen van een Vyand , die niet als ons bederffoekt en noyt woord
hout, en die een fuppooft van den Anti-chrift is ? Daar onfe Stad

heerlijk is gefortifkeert , en geen gebrek aan Ammunitie , Waapenen»

ofVivres heeft, die fufficant zijn, om onfe animeufe Burgeryeen

groot Garnifoen noch langen tijd te onderhouden , binnen welken tijd

ker

n
Re<tent

' ^efelve on ên Vyand felfs fouden konnen ruïneeren. Ondertuffchen

wordgccon- dat hy defe fijne loffelijke harangue voortfette , vraagden hem A.N.
nacatreert. ^^ ^ cjan^ <jtacj \aten mïneeren ? daar op dien felve tot antwoort

Haar tegcns kreeg : Sulx heeft noch geen noot , alfoder goede ordre is geftelt op
hy cordaat jen grailcj f en aj fouden fchoon onfe huyfen in duygen vallen , fo zijn

wy evenwel aan onfe Bontgenoten met eede gehouden , om onfe Stad

met goet en bloet te maintineeren. A. N. vraagde daar op : Waar
wilt gy dan blijven ? en kreeg tot- antwoort : Aan de Wal , daar is

ruymte genoeg. Wel feyde hy , wat wilt gy dan eeten ? Wel ant-

woorde fB r
. Boekholt , wat aten die van Leyden in haare beleegerin-

ge ? die aten ongedierte , daar fal 't met God by ons niet toekomen,

eeten wy geen gemaalen Koorn , dan konnen wy tot onfe eygene be-

houdenifle wel ongemalen Koorn eeten j daar van wy noch grooten

overvloet hebben. Voorts vervolgde hy Boekholt , iffer ymand on-

der de Burger-Hopluyden, dewelke geraakt is met verflagentheyt , die

in defc gelegentheyt een dapper Soldaat foude konnen ontmoeten , (o

*
'-brooken' prefenteere ik mijnen dienft in fijne plaatfe. En alfo hier op niets wier-

«bpperheyt de geantwoort , als alleen datter geen ontfet voor handen was , en dat

men nu beetere conditien foude konnen bedingen , als wanneer men
opiniatreede , fo feyde Burgermeefter 'Boekholt : Onfe belegeraars

hebben manquement van broot
(
gelijk ook waar was ) en beftaan uyt

verfcheyde Natiën , die licht konnen oneens worden, daarenboven

fo is Keur-Brandenburg met ons in Alliantie , en God heeft duyfent

middelen , om ons te redden , houden wy ons als foldaten , wy rullen

ook foldaten-eonditien bedingen , maar houden wy ons als- Poltrons*

wy fullen niet anders als Poltrons ontmoet werden. Indien wy onfe

Stadnubuyten noot overgeven » watftaat daarop te volgen , als de

ruïne
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ruïne van onfe gchcele Provincie en de nabuyrige Steeden ? door wek-

ker verlies Vriïfltnd moet verlooren gaan, daar de Vyandelijke VJoo-
ten dan Tullen konnen landen , en Teekerlijk de voet Tetten op de Nek
van Holland, dat de Voctfteris van de ware Kerk, en Toevlucht

van alle vluchtelingen; Dit Tuit gy voor God en voorde Poiteriteyt

de dagen uwes levens niet konnen verantwoorden ; En dewijl ik fie,

dat hier geen reeden plaats vinden, To word ik genootfaakt in God*
naanie te verklaaren , dat onfe Stad is Verraden , doch eer ik hier toe

rreede , verfoeke ik , dat eerfr. hier heen worden ontboden 2. a 5. Le-

den , die ik hier noch bevinde te manqueren , dat hem abfoluyc wier-

degeweygert. Hier op Teyde hy : Ik weet een Perfoon vanqualiteyty makende-

die tijd en plaats weet te noemen , waar en wanneer de Verraderyje te- laafare
j»ens onfe Stad is gefmeet, en om dat Teggente verifieeren, zijnder Sfad iov.de

fo veele getuygen , dat het op 2. a 3. niet eens aankomt. Seekerout zijn'
"'

Regent floeg dit in de wint met defe woorden : 't zijn Keujertjes of

Praatjes , Tonder dat na de Verraderye eenigfins wierde geinquireert,

maar daar wierd overgeftapt als een faake , die deTen Raad niet Tpe-

cteerde. Burgermeefler ÏBoekbolt deTe laatfte woorden noch eens in

Terieusheyt repeteerende, Teyde daar by : AlTo ik bcmerke , dat mijne

trouhertige vermaaninge hier geen vrucht kan doen , fo Tal ik alles aan

de Bnrgerye bekent maken , en ik wil noch part noch.deel hebben aan

al 't gene hier pafleert. De Magiftraat defe gereTolveerde cordaatheyt

fiende, Tocht hem in 't Iaatft noch te peifuadeeren , om Tijn ad vijs te

geven over de geformeerde articulen van de Capitulatie , die Ty hem
wilden voorleTen, maar konden niets obtineeren, alTo hy met indigna-r

tie Tulx afiloeg, en uytging, maakende Tulx niet alleen aan deBurgerye,

maar ook aan eenige van de voornaamfte Hooft-Officieren bekent, j»&lrefieerr

fpecialijk aan de Colonnellen lamminga en Manger , die hy met Burgene en I

krachtige reeden induceerde , om door hulp van haar Leyde Regimen- ?• ColonDct'

ten, errdoor de dappere Bnrgerye de Stad te deTendeeren in weerwil

van allen die 't. leet was , en om daar buyten te houden alle , die om te

capituleeren uyt mochten gaan. Doch om Tulx te beter te doen reüflee-

ren, en alle disordres en bloetbad voor te komen, wiert geoordeeit

nodig te zijn, dat den Commandant SteJ^ daar toe mede reTolveerde,

om welkereden den Colonnel Tamminga fichaan den Commandant
addrefleerde , en het vooren verhaalde voordroeg , doch kreeg van den

{elven een negative antwoort. OndertufTchen waren 's namiddags om
5^ uyren na den Vyand geTonden dry Heerenuytde Magiftraat, als

de Cameraar Hendrik^ Nilavd, Burgermeefter lïEfpiere en Bur-

A-aaa 3 germee-
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Gcdeputeer- germeefter Cornelis Vos , nevens den Secretaris Ian Roufe , en uyt
d<rm gefon- je \|iiit je fe Colonne! Broersma , L f

. Colonnel 'Douma en de Ma-
den na dca .

' TT

Vyand. joor Gruys , om met den Vyand te accordeeren , ionder eens te den-

ken aan die genereufe antwoort , die Gerrit Swaafke in de voorige

eeuwe Burgermeefter defer Stad zijnde , aan de Gedeputeerdens van

farel van Egmdnt Hertog van Gelderland gar, dat 't beter was de duy-

men afte bijten , als de heele hand ofte lichaam in 't verderfte i torten.

Defe Gedeputeerdens in 't Hooft-quartier op 't Hup te Kande , dat

een uyr omtrent van de Stad leyt, in 't Ampt van £olm$cbate> komen-
de , maakten elk fijne Capitulatie , te weten de Heeren van de Magi-

ftraat op approbatie van haare Committenten , en de gefwooren Ge-
meente , na 't concept , dat door den Secretaris Strockjl ten ov.erft.aan

van de Magiftraat in 't Quartier van den Commandant geprojecteert

,

en daarna Itaande defelve Vergaderinge van de Magiftraat door den

Secretaris Roufe geamplieert was,en de Militaire op goetvinden van de

Militie in de Stad zijnde , fo dat de Gecommitteerde den felven avont

om komen, voor ondergang weder binnen quamen , uytgefondert Burgermeefter
en de cjpi- yos en den Colonnel Broersma , die dien nacht in 't Leger bleeven.

ficecien. De gemaakte Capitulatien wierden dien felven avont in.beyde de Re-
fpeótive Collegien noch voltrokken , zijnde Scheepenen en Raad daar

toe compleet vergadert , alleen uytgenonaen Burgermeefter Boekholty

die hem in '
t laatfte fo ftantvaftig toonde als in 't eerfte , zijnde daar en

boven mede in den Haag als Gedeputeerde de Heeren Scbriek_en Go-

vers , die defe aclie niet bygewoont hebben. Uyt de Gefwooren Ge-
meente was niemant abfent , als Wolter Tot , die mede weygerde te

compareeren, en 2. a 3. andere, die om byfondere afraires belet

waren.

konubTnne'n
^*es anc^eren daags den \\. funy omtrent 3. uyren 's morgens

Deventer, wierd den Vyanden de IBerg-poorte ingeruymt, dewelke nevens het

Naflaufe- en Prince-Bolwerkên door den Generaal Mornas met om-
trent 400. mannen befet wierden , die daar na van meerder Militie

gevolgt zijnde, het Garnifoen van de Stad defarmeerden , en in 2.33.

Kerken, op een hoog rancoen opflooten, van 't welke veele haar

rancoen met beedelen noch moften vergaaren , cmuyt degevanke-

nilfe verloft te werden , die niet veel beter was , als de Turkfche fla-

vernye, koftende den gevangenen Hollanderen haar rancoen over 65.

duyfent guldens , behaiven al haar Geweer % Plungies &c. dik gefchic-

detcr oorfaake, dat Je Vyand door dat harde traótement defe arme

gevangene wilde dwingen , om onder hem dienft aan te nenien tegens

hun
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hun eygen Vaderland , waar door verfchey.de alleen door gebrek en

ongemak feer ellendig in de gevankeniflc mollen fterven . Seeker out

Lit uyt den Raad de klachten over deCc miferie hoorende, fchroomde

niet defèlve met barsheytte reprocheeren : Warom nemen fy geen

dienft onder den Vorlt ?

<De Capitulatie tuffchen de Biffchoppen van Keulen en

Munfter en de Stad opgerecht is van defen inhout

:

Nademaal den Hoogwaardigften ,
r
Doorluchtigflen Vorjl en Heer,

Heer Maximiliaan Henriet Aarts-'Biffchop tot Keulen 5 des Heyli-

aen Roomfchen "Rijkj , door Italien , Aarts-Kantz.elier en Keurvorft j

JBifchop tot Hildeshejm en Luyk.> Admini(Irator tot Berchtesgaden,

m Over- en Neder» Beyeren, en den Overpfalts, in Weftphalen, tot En-

geren, 'Bouillon Hertog , ^Ffals^Graafaan den T^ljijn , Landt-Graaf

tot Leuchtenberg , Mark^Graaf tol Franchimont , &c. Sn den Hoog-

waardigften Vorjl en Heer* Heer (fhriftof TSemhard , Biftchop tot

tJfyCtinfter » isidminiftrator tot Corvey, Üurg-Cjrajif van den Strom-

berg j des H, ^Roomfchen Rijks Vorjl , en Heer tot Borkjlo , haar, tot

verhoeding van de omgevende ongelukjaaligheden der vordere voort-

gaande belegering der Stad Deventer, erbarmen, fo hebben hare Keur-

vorftelijke Doorluchtigheyt , en hare Hoogvorflelïjke Genaden > ficb

tegen die gefeyde Stad , de welke zjy , ten beften van het gemeyne vpefen ,

foeken te bewaren , in volgende manieren , genadiglijkjverklaart

,

i. Worden aan alle Burgers , en Jngefetenen der gefeyde Stad De ~

venter , die de Gereformeerde Religie toegedaan z.ijn , die toegelatene

(jewifen , en Religions Vryheyd , en deffelfs opentlijke Exercitie 3 gc-

lijl^als in 't Heylige Roomfche Rijkat toegeftaan : en tot dieneynde, de

S, Nicolai , ofde Berg : en de Minnebroeders Kerk., vry gelaten , en

derfeIver Predicanten, daarvan inyder Kerkjwee , en aldus tefamen,
vier fullen zjjn , haar gewoonlijk^ onderhand niet onttrokken , als ool^

de Hooge en Lage Schooien , geen onbehoorlijker hdracht toegevoegt

fnilen worden,

i. Onder fijn Keurvorflelijke Doorluchtigheyt van Keulen , en fijn

Hoo^vorftelijke Genade tot Munfters Landvorflelijke Overheyt , fal

devoorfeyde Stad, het Reylige Rcomfe Rijkat wederom ingek]ft , als

ookjby haare Fr/vilegien, Domeynen, Impofen , t/éecjfeh, en Pand-

fchap-Rechten gelaten worden,

3 . Sullen de tegenwoordige Regeerings-Terfoonen > tot op de. nieuwe

Keur
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Keur- eƒ'Waal-tijd , zijnde Pctri ad Cathedram > onder genoegzame

verjeekering , en belofte der getrouwghejt verblyven»

4. Sal aan alle Burgers en Ingefetenen vry (laanuytte trekken

$

en baare Goederen te verkoopen > en veralieneeren > gelijk. °<>K de ge-

vluchte arme Landluyden, en Tredicanten, met al haar Vee, en Huys~
raad , uyt de Stadgelaten worden.

5. Sal de Stad 00kornet geen overmatig , en niet anders , als met

*Duytfche Militie befet worden*

6. Sullen onder dit Accoort alle die geene , die tegenwoordig buyten

de Stad > in Stats, Landts, of haar eygenJaakenuyt zijn , met t''Jamen
hare Vrouwen en Kinderen mede verftaan worden,

7. Sullen die Mevrouwen en jufferen des Adelijken Stifts toe Hen-
nep , haare Prebenden ad Vitam , behouden.

Ten oirkpnde van defen is dn Accort ten wederzijden ondergeschre-

ven en verzegelt ; Gedaan in
%

t Veld- leger voor Deventer, den 21

Juny, 167 z.

Was onderteekent , en gezegelt, als volgt

:

Maxïmiiian Henrich Christoph, Bernhard.
Cheurvorft tot Ceulen. L. 5.

L. 5.

Henr. Nilant. B. deLESPiERE. Corneiis Vos.

Lj. b. JU, St *-/* Sm

Joan Rousej Secret.

L. S.

Schepenen en %iad» en de Vrienden van de Gefwoorene Gemeente

der Stad Deventer hebben , na deliberatie , dit bovengaande

eAccoort .geapprobcert j en geratificeert , AcTxim , den 5jf Ju-

1

nii, 1672,

X. S.

Was onderteekent ,

R o u s e , Secret,

*De Capitulatie met de Militiewas van defen teneur

:

Nademaal op dato de 'Burgermeejtl

eren , T^tad en Gemeente der

Stad Deventer met Sijne Hoog-Vorfieljjke genade tot Mnnfter en

Corvey,
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Corvey-i en in den naame van Sijne Keur-Vorftolijke 1)oorltichtinhe)t

tot Keulen , met SijneHoog-Vormelijke (genade tot straasburg gecapi*.

iuleert , en de Stad uyt kjachtevan V getroffen Accoort overgegeven,

en \vy ondergefchreevenein den naame van onfe Hoog-voorgemelde Prin-

cipalen tot den Commandant en Cjarnifoen defer Stad zjjn gecommit-

tetrt t om aan haar genaadigfi bekent u maken , dat hoeveel Sijne Keur'

Vormelijke Doorluchtigheyt tot Keulen, en fijne Hoog- Verjielijke Ge-

nade tot Munfiergenoeg bevoegt zdjn , het gefamentlijke Garmjoen als

Prifonniers de Guerre te nemen , dat fy nochtans op intercejfie en om
andere conftderatien , 't voornoemde Garmfoen uyt aangebooren mildig-

heyt en^lementiegenadig/l hebben willen permitteeren , dat de 12. Hoo-

ge-Officieren met haare Bagagie , doch onder parole , vangeen vrecmt

goet mede te nemen , enin fpecieyder Overfle met 6. Overfle Lieute-

Kant met 4. Over(Ie Wachtmeefier met 3. en yder Capiteyn meteen

paard , na haar welgevallen op Groeningen of Vriefland Itber en

vry fuilen mogen vertrekken > en 't overige geheele Gamifoen 7 als Pri-

fonniers de Guerre aangenomen en gehouden fullcn werden , doch op

defe conditie , dat van de voorn, n, Hooge-Officieren een Overfte

Lieutenantfo lang in arreft blijvenfal, tot dat Bergeran,Ox/* rjïe Lieute-

nant onder den Generaal Majoor Nagel, in dienft zijnde vanfijne Hoog-
Vor(lelijke Genaden van Munfler , dieby de Staaten van Holland en

Wejl-Vriejiand is gevangen bekomen , weder los gelaten werde , tot

welkers Oirkpnt wj refpeclive Hof- en Kamer-Raad des Stichts van
Hildesheym , en Overjte Lieutenant van de Infanterye dit met eygen

handen hebben ondergefchreeven. Gegeven tot Deventer den 21. fu-
ny i67 i.

En was onderteekent

W.L.B.Ducker.
B. K AL K A R.

Uyt Ket haaftig overgaan van defe Stad fchepten de geheele wereld ^ Magt-

reeden , om de Magiftraat ofde Militie , ofhaar beyde te fufpe&eeren,
Jj«J'™J*£

fo niet van vuyle verraderye , ten minften van fchandelijke lafhartig- acert.

heyt , 't welk oorfaak is geweeft , dat fy beyde met Dedu&ïen en Apo-
logien in druk uyt te geven , haar van alle fufpicie hebben foeken te

purgeeren , en de ichult van 't overgaan defer Stad , die fy beyde pre-

fupponeeren en vaftitellen , van d'eenop d'anders hals tefchuyven. mJSaS
>m*

Den Commandant Stek^i na dat hy op cenig geformeert pretext, stek heeft

door den Bijfchop VAnMunfler tot Coesvelt 13. maanden was op- g^*"1 *

B b b b gehou-
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gehouden , en nu eyndelijk van daar gekomen , terwijlen de Stad De-

-venter noch onder de macht des Vyands was, fo heeft hy fich voor den

Hoogen Krijgs-Raad van de Geünieerde Provinciën fodanig weten te

defendeeren , dat hy tot fijn voordeel heeft geobtineert een Sententie,

die hy door deCouranten tot 5. a 6\ maal toe gemeen maakte , zijnde

defelvevaninhout , dat hy tot Deventer alles heeft gedaan en gecon-

tribueert , wat tot Defenfie van die Stad nodig was , maar dat hy daar

inne t'elkens door de Magiftraat , als Gouverneurs de Sleutels en het

Woord hebbende, in fijne heylfame defleynen is gecontracarreert,

zijnde de voorfz. Magiftraat daar en boven getppujeert met meert alle

de Opperhoofden van de Militie , dewelke met de Correfpondentie

met de Magiftraat en haare Lafhertigheyt het overgaan van de voorfz.

Stad hebben gecaufeert , fonder dat in de macht van den voorfz. Co-
lonnel Sterke, was, 't felve te beletten , &c. Waaromme den Hoo-
gen Krijgs-Raad den voorn. Stekje heeft gecontinueert byalle fijne

EHgniteyten en Charges.

't Zy omtrent de pretenfê Verraderye van Deventer en de geheele

^Provincie van Over-Tjfttl , hoe het wil , 't fchijnt nochtans , en de

heele wereld is in dat vafte fentiment , dat defelve door de fnoode

Staat-kunde van eenige geeften , die door ramp destijds, en tot on-

dergang van 't Land , in Employ en in de befticringe der faaken zijn

geraakt, op Co fchandigen en deteftablen wijfe* gebracht werden in

een Staat, die niet ongelijk was de abominable Slavernye, dewelke

noyt plaats heeft gehad onder die gene , die den naam van Chrifte-

nen dragen.

Be vyand De Bijfchoppen van Keulen en Manfier , om dat fy Deventer niet

Hattem^Ei-
^oor kracht van Volk , maar alleen door Vuyr-werken forceerden , en

borg en daarom voor die Stad Volk in overvloet hadden , detacheerden , ge-
Harderwijk,

duyrende die belegeringe , uyt haai- Leger eenige Troupen onder de

Overfte T^agel en Hontp , om fich van Hattem , Elborg , Har»
dervoijk. en alle kleyne omleggende Plaatfen meefter te maaken ; de-

welke haare commïflïe met grooten yver executeerden , begevende

fich den Overften N-agel recht na Hattem , en Hotttyn na El-

borg en Harderwijk^ > welke dry plaatfen op de Velauwe leggen,

en onder 't ^uartier van Arnhem forteeren.

-
H
^?

nr

h
EM H at t e m een kleyn Steedeken,gelegen aan 't Riviertjen de Cjrift,

het voorfien dat een weynig van daar in den Tjful ftroonat , is voor defen geweefl

van byfbndere confideratie wegens een fwaar Kafteel en demamVe
Wallen 3 die door verloop van tijd haare fterkten hadden verlooren,

en

.M..5
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en op 't aannaderen van defen Vyand vol gebreeken waren , dewelke

weynig konden gefecondeert werden door 't fwakke Gamifoen , dat

alles in alles niet meer als j6t Soldaten en 180. Burgers konde

uytmaken , hebbende de Magiftraat door diverfe ferieufe inftantien

om fecours noch tot Zwol j noch in een van de andere nabuyrige

Steeden yets tot haar voordeel koften obtineeren , maar moften op

haar eygen riemen drijven , en met haar weynige Ammunitie , {o

fy het beft konden , alleen den Vyand afkeeren , dewelke op den

19. Iuny in den morgenftont omtrent 3. uyren fich meteen partye aisdevyand

by den Langenberg, een kleyneuyre van de Stad, vertoonde, en in komt.°
OÏ

't naderen deor 6. Stukken Gefchuts uyt het Kafteel met fcherp wier-

de gefalueert , waar mede dien dag ten eynde liep , fonder dat daar

yets van remarque paiTeerde , doch des volgenden dags , zijnde den

20. fttny , als fich de Vyand rontom de Stad heen campeerde , vigi- de^Bwrgas!

leerde de Burgerye met fodanigen couragie tot haar behout , en tot

afbreuk van den Vyand , dat onder anderen een Partye van haar een

Vyands Lieutenant met 2 6, Soldaten binnen de Stad gevangen bracht.

Des Avonts omtrent 7. uyren cjuam een Trompetter voor de Stad De Biflchop

appel bkfen , dewelke verblint binnen gevoert zijnde , aan de Magi- stad op,

ftraat , fo als die vergaadert was , benalven fijne mondelinge opey-

fchinge, een A&e overgaf, die den BhTchop felfs geteekent hadde*

en daar by hy de Stad opeyfte , met hooge bedreyginge , in cas fy haar

ten eerften niet overgaf, maar eenigen tegenftant boot , meenende,

dat gelijk grooter enfterker Steeden haar voor fijne dreygementen

hadden geboogen, defe kleyne en fwakke Stad immers niet minder

foude doen ; doch kreeg , tegens fijne opinie , niet alleen een feer ge- doch krijgt

nereufe antwoort , als datfy den Eed, waarmede fy aan V Lieve Va- JSwoonÏ
derlant gefcbaakelt waren, ten uyterflen [ouden achtervolgen , maar
ook fuiken tegenftant , dat hy genootfaakt was deCe Stad op dien nacht

en volgenden dag met Ceremoniën te naderen , en Batteryen op te Jjyj™ „J2
fmijten , daar van hy met eenig fwaar Canon op den 22. dito de Stad ceremoniën

vehement befchoot , laatende immiddels verfcheyde reyfen de Stad
,antaft

'

fommeeren, en tot een Capitulatie nodigen , maar refcontreerde foda-

nige Batavieren , die betoonen wilden , dat fy van haare oude vroo-

migheyt en dapperheyt noch niet ontaart waren , ("waar mede fy in

't jaar 1629, tienduyfent Spanjaarden haare Stad fchandelijk hadden
doen verlaten , na dat fy haare ïchaade niet ontfiende , alle Huyfen en
Boomen buyten de Stad gerafeert,en die om de kortheyt van tijd noch
overgebleeven fouden zijn , afgebrant hadden) en die op hoope van

Bbbb 2 eenig
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eenig fecours uyt Zwol y dat daar na by feyt , alle prefentatien ver-

wierpen , en geen het minfte gehoor wilden geven tot eenige Capitu-

latie , maar continueerden met 't Ganon aan den Vyand geen eem'gen

fchoot onbeantwoort te laten , 't welk oorfaak was van fo veel dooden»

gchcd^Lc- ^at nec ge^eele Leger, dat Deventer hadde gewonnen, en by de

gcromcin- Berkwer-huirge in dryen verdeelt lag, geconftringeert was deCe
§e r' kleyne Plaatfe rontom te befluyten , en alle hoope van fecours te be-

nemen , plantende haare Mortieren , om-door dat helfch geweer de

Stad met vuyr te benauwen, wjjkers weynige, doch gerefolveerde

Burgeren en Soldaten fy met couragie fchroomden aan te taften , fo

dat defe Helden , geen ontfet , maar alleen de totale ruïne van haare

Stad te gemoet fiende , gedwongen waren tcgens haaren wil en dank te

daar op de capituleeren , en de Stad 's avonts om 8. uyren over te geven aan den

£ft,
C*pUU" Vyand , dewelke verfet en ontftelt ftont , als hy de kleyne befettinge

van binnen aanfag , en bedacht, dat hy over de 700. Soldaten en ver»

fcheyde braave Officieren daar voor in korten tijd verlooren hadde.

De dappere defenfie van defe fwakke Stad , en de byfondere Cou-
ragie van haar kleyne befettinge, aggraveert de fchult van andere groo-*

tere en fterkere Steeden fodanig , dat fy qualijk ofwel geenfins de fu-

fpicie van verraderye, often minften van flauw- en laf-hartigheyt kon-

nen ontgaan , en daarom met dien lafl fo Ian^befwangert fullen blij-

ven , tot dat fy haar felfs van alle achterdocht en cjuaat vermoeden door-

een irrelevante defenfie fullen gepurgeert en ontlaft hebben,

en baaren Op den 23. fttny , zijnde den dag na het overgaan van Hatton
seint van ontroofde den Overften Nagel dt Magiftraat van al 't filverwerk,

qtiyc x«kt, dat fy op 't Stadhuys van lange jaaren by een vergaart hadde uyt de li-

berale Gifte van alle de gene, die eerft Bürgermeefters wierden ge-

creëert , 't welk hy , in 't gelicht van de Magiftraat , met eygene han-

den in twee groote fluyt-manden pakte , en na fijn logement lont , van

waarhy 't felvc dien dag noch vervoerde , na dat hy het Commande-
ment van die Stad hadde aanbevoolen aan den Lt. Colonnel Ttytmin-

gham , en als hy in perfbon vertrok voor Zwol > daar omtrent fich het

Leger daar na quam te pofteeren.

De stad el- Ondertuffchen hadde den Overften Hautttyn (die een Barbiers-

iSJffit Soon tot Wijdte DHHY-Steedc gebooren,uyt Vriejlatid gebannen,

was, en in dienft van den Bijfcbop van Manfler overgegaan was) fich met
omtrent 600. man fo Dragonders als Ruyters getransporjeert na de

Stad Elburc, die met geen eenigen Soldaat befet* metgeeneAm*
munitie geproyideert en met een deiblate Fortificatie omringtwasj

dewelke
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dewelke beftont alleen in vier vervallene Bolwerken en een ondiepe

Gracht , daar van hy Hautuyn door feekcren quaatwilligen Elburg

-

fchcn Burger al voorens was geiöformeert , en tor redres van welke

deflélren tot dato noch geen hand aan 't werk geilagen was , hoewel

fy fo favorabel leyt , dat fy met een hooge vloet ront om heen kan

geinundecrt , eu over de Zuyder-Zee , uyt Holland ten allen tijden

gefecondeert werden. Niet tegenilaande defe Stad van outs een Fron-

tier- Cafteel der Romeynen is geweeft , van dewelke defelveookna

alle apparentie is gedicht , gebout en j*Aifo Caflellum genoemt , daar

van echter weynig uyt de oude Boeken en Monumenten confteert,

zijnde in 't jaar 1395. mer een Mtiyr omtrokken, en tot een Stad

gemaakt ; fo konde fy nu het minfte tegenweer niet bieden tegen haa-

ren Vyandj die op den ,|. fttny onder den voorii. Hautuyn voor c™"^"'-
1

hrurepoortenquam, maar was genootdrukt denfelven op defe con- met dea

ditien in te laten : 1. T)at men [oude behouden vrye exercitie van Re-
Vyar

' '

ligie. 2. Dat men fonds behouden lijfen goed, 3. Dat men in de tijd

van een halfjaar met lijf en goetvry foade menen uyurekken* ^.Dap
de tegenwoordige Réegeeringe , ooh^de Officiers van het Oude*broel^en

*Doorn-fpijk Jonden blijven. 5. Dat de Renten op de Stad fouden in

Vfefen blijven, en de verkofte Cjeejieh^e Cjoederen blijven by de teven--

woordige beftters. Op welke Capitulatie de Stad wierd overgegeven die de r
cive

aan den Vyand , die aanftonrs tegens de gemaakte Capitulatie , onder voorts vk> -

verfcheyde pretenfien de Burgers elx in 't byfonder y bchalven de vrye

koft en drank , afdwong importante geld-lommen , en de dorpen van
-

Oudebroel^i Epe, H*erde en Nunfpeet brantfehatte , cnveelgelds

afperfte tot redemtie van batte gevluchte goederen in de Stad El-

burg , die vry bedongen waren.

Eenige dagen daar na cjuam binnen de Stad Elburg den Hertog ^ïMxcm-
van Luxenburg met eenige Franfche Officieren , die de BiiTchopfche burg doet de

aanftonts dede vertrekken > en een deel van haaren roof en buyt aan vemekken.

hem overgeven , waar op hy weder van daar reed , na dat hy alvoo-

rens dè Stad belaft hadde te pareeren al 't gene den Marquis. Chamilly

haarfóudèordonneeren. Defe Marquis op den !! g£ in de Stad ko- m4j<r met
mende, rechten den volgenden dag met de Magiftraat op dit nieu de stadeen

Tra&aat in de Latijnfche taaie , 't welk in 't Duytfch alfo luyt, -

Wj 'Burgermeefieren der Stad Elburg hebben, ep dato mdergefehret*

ven, met den Heer Marquis de Chamilly getraQeert , om de Soldaten

infpijs tn drankje onderhouden in dier voegen 3 dat wy alle en ygelijk e

Bbbb 3 dagen-
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dagen van de eerfle maand fullen betalen 35. Rijx-daalders > en daar

na in alle volgende maanden dagelijx 15. Rijx*daalder

s

, met dien

verpande , dat de Dorpen van Oudebroek en Doorenfpijk haare

[chattingen en Tributen , van wat naam die ook/ouden mogen zijn , aan

ons [uilen brengen , waar medefy van alle contribmien
? laften en ex~

attienfuilen bevrjt zijn en blijven

.

gedaan den \ fttly 16 72. tot Elburg.

Was onderteekjnt

Le Marquis de fchamilly.

dat deFran- Dit Accord hadde by de Franfche even fo min kracht , als de

nkt houden, voorfz. Capitulatie by de Biffchopfche ; want de Stad kort daarna-

nevens andere Steeden van de Velauwe wierde gefommeert , haar

Geconnnitteerdens te fenden op den Quartiers-dag tot Arnhem , om
boven haar gemaakt accoord, haar quota te dragen, in een groote peti-

tie over de geheele Provincie van Gelderland , waar in defe Stad moft

contribueeren 3000. guldens.

Befchrüvin- Omtrent 2.mijlen van Elburg leyt de Stad Harderwyk , welkers

d/rWïjk
R" beginfelen om haare outheyt even fo min bekent zijn , als de Fontey-

nen van de Rivier de Nijl, doch fommige gelooven,dat fy eerft is önt-

iprooten uyt eenige Harders-Hutten, daar van fy meenen haaren naam
gederiveerc te zijn , en dat fy groot is geworden door de Viffcherye

,

dewelke de eerfte oorfaak is van het begin en aanwas der meefte Zee-

Steeden. So-getuygt de fefuit Strada , dat in de voorgaande Eeuwe
de geheele Wereld admireerde den haaftigen opkomft van defe mach-

tige Republijke alleen uyt Viffchers- hutten. Naaft de Viffcherye

heeft Harderwük. niet weynig geholpen de Koophandel , waar over

die Stad van verfcheyde Koningen en Vorften is begiftigt geworden

met heerlijke Privilegiën en Vryheeden , en door Otto de III. Graaf

van Gelderland en Zutphen A° 1229. met Stads-Gerechtigheyt en

Wapen geregaleert , en met een hooge muyr omtrokken. Maar ge-

lijk de voorfpoedigfte in haaren cours meenigmaal door ongeluk het

haaftigfte werden geftuyt , fo wierd defe Stad op den Jaatften July

1503. binnen 3. uyrentijds, door een feilen brand , op 6. huyfen

na , geheel in de affche geleyt. Maar gelijk gemeenlijk de afgebrande

Steeden weder heerlijker verryfen , als fy voorheenen waren , fo quam
Harderwijk even a^s Romen , dat om die oorfaake van Nero vef-

brdnt was , weder fplendider voor den dag , als 't voorheen was.

Defe Stad leyt de Zuyder-Zee fo na , dat haare muyr by een ordi-

naire
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naire vloet daar van befpoet wert over een vaft ftrant , dat by leeg wa-
ter een ftukweegs droog , en de Haven tuflchen 2. bruggen in fo on-

- diep leyt , dat defelve voor aan nauwelijx met een boot , veel min
met een Schip kan bevaren worden. Aan de Land-zijde , die hoog en

droog is , leyt de Stad omheen beflooten met een oude hooge Mnyr, hoe vefvi-'

6

eenfwaare aarde Wal met 5. Bolwerken , 3. Poorten en 2. Blok- len «

hnyfen onder een boven aan de water-kant , door welke werken de

Stad voor defen fo defenfiefwas , dat fy haar tegens vyandelijk gewelt

fodanig konde befchermen > dat deffelfs inwoonders daar op pleegen

fecuyr en ftout te zijn , en haare Vyanden fonder fchroom doriten

afwachten , gelijk gebleeken is in 't jaar 1619. wanneer Graaf

Hendrik, van den Berg defe Stad met fijn Leger , dat hy op de Velau-

we hadde , niet eens dorft aandoen , als hy de genereufe antwoort

van de wel gerefolveerde Burgerye by een briefop fijne opeyfchinge

verftont , namentlijk, datfy gefwooren hadden, Eer en Eed tot den

laatften druppel bloets te willen betrachten, tot defenfie van haare ftady

die haar aanvertrouwt was. En hoewel defe Fortificatien in haar po-

ftuyr , en de ftad daar door in haare fecuriteyt , hadden konnen gecon-

ferveeert werden, fonder eenige onkoften van de ftad , alleen doof de

Penningen , die de Staaten Generaal of den Raad van Staaten , tot

onderhout van de Fortificatien, als na andere fteeden , ook jaarlijx der-

waarts fonden ;
gelijk defe Stad in 't jaar 1670. tot dien eyndeduy-

fent Rijxdaalders ineene fomme ontfangen hadde; fowas nochtans

in veele jaaren geene reparatie,veel min melioratie aan de Fortificatien

defer Stad gefchiet , 't welk oorfaak was , dat fy geen rtirieufe aanval-

len der Vyanden hadde konnen refifteeren , te meer, dewijl men eerft

om die tijd , als de Vyand alree in de Velauwe was , aan 't op maken
van Affuyten , Batteryen en 't repareeren van de Borftweeringen had-

de beginnen te denkend

Het Magazijn hadde byna niet anders in , als eenig Kruyt , Loot, Magazijn'

Koegels , Lonten , veele Stukken Gefchuts , Mufquetten en Pieken, geftcir.

C

die de Magiftraat van 't Collegie ter Admiraliteyt , of van de Stad van

Amfterdam geleent hadde.

Van Garnifoen was de Stad heel ontbloot , en hadde wegens het Harderwijfc-

meenigvuldig vluchten niet als omtrent maar noch 300. Burgers ove-
£,

add
? ?eea

rig , dewelke hoewel fa weynig in getal , echter noch niet ontaart
*

waren van den helden -moet haarer voorfz. Vaderen j want fy abfoluyt haare Bur-

gerefolveert waren haare Stad te defendeeren , als op den 21. ^uny den .fowagfeS
Överften flwtttjn defelve dooreen Brief, meteen Elbureer bode en wilden de

y .' ° r Stad oefen*
gelon- deeiea.
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£»cfonden , opeyfte , onder prefentatie van een feer goet Accoort

j

want fy de Magiflraat , die over defen bliefop 't Stadhuys vergaderde,

om te refolveeren , wat haar te doen (lont , navolgden , en fterk aan-

hielden , om aan den Vyand een dedinatoire antwoord te laten toeko-

men, en de Stad na vermogen, als eerlijke Iuyden te defendeeren. Hier

by quam noch de gemeene monpelinge , dat de Magiflraat al eenige ar.

ticulen op 't papier foude gebracht hebben, om van den Franfchen Ko-
ning Sauve-gardcs te verfbeken , ofeen goet Accoort te bedingen,

't welk de Burgeren te meer gaande maakte. Doch de Magiftraat itel-

de den Burgeren fo veel fwaarigheeden voor , die haar in cas van op-

pofitie fouden ontmoeten , dat fy geperfuadeert wierden, om toe te la-

ten ., dat men met den Vyand foude capitiilecren , waar op aanftonts

T*«e perfo. 2. Heeren uyt de Magiftraat naar Slburg wierden gecommitteert,
°
e

e

e

"

t

§
a

e

an

e

5en om met den Overften Houtuyn te tracteeren , dewelke den Gecom-
vyand, mitteerdens antwoorde,dathy 's volgenden daags,tcn fine van accoord

in perfoon binnen Harderwijk^ foude komen. Met defè antwoort ver-

trokken de Gecommitteerdens weder na haareStad, om defelve aan

de Magiftraat en de Gemeente te communiceeren. Des volgenden

daags , zijnde den 22. funy , omtrent den middag , quam Houtuyn
met omtfent 140. Ruyters voor de Stad , diehy alle daar buyten liet,

behalven 8. Officieren , 6. Trompetters en 12. Ruyters , met de

welke hy binnen trok, en van feekere Gecommitteerdens uyt de Ma-
giftraat wierdc geconduifeert tot in de Herberg de Swaan , daar hy

met de fijne eerft deftig wierdegetracleert , eer men aan 't Capitu-

leeren quam.
^dicmetdc Defen Houtuyn haddevan denBifTcliop van Munftcr niet alleen

accordeerr, plein pouvoir ofabfoluyte Volmacht, om te accordeeren, maar ook
eenige Blancos , op een van dewelke defe Capitulatie wierde gefchre-

ven en geteykent

:

enüiaaktdc- Tuffchen den gejlrengen en manhaften Hier Nicolaas van Houtuyn,

tfc.

8P * Overften te paardgejielt vanfijn Vorftelïjke Doorluchtigheyt van Mun-
fier, en Opper-Commandant in EIburg tereenre,endecndergefchre-

ven Burgermeesteren en Gecommitteerden der Stad Harderwijk ter an-

dre z.i]de , */ op huyden over deproteÜie en befcherminge der voorn. Stad

ter wederzijden geconfenteert engeaecordeert, met beloften van het een

êri't ander heyliglijt^ met alle trouw enfmetriteyt te achtervolgen , inv$t»\

gen en met die expreffe voorwaarden en Conditien hier nader beschreven :

J. 'Bat de (gereformeerde Cbriflelijke Religie vry endepnblijk in de,

'L.Vrotf
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L, Vrouwen Kerk.geoejfent engepleegtfal mogen en moeten worden , ge'

lijk. voor defen en tot noch toe is gefcbiet , en dat de Tredicanten en ande-

re bedienaars van de Kerk. de traÜementen daar toe [taande ,
; als voor

defenfullen worden gelaten , alsmede de gronden en plaatfen de Kerke
annex , word ook^geconfeuteert de continuatie m de Cachegifatie tot Hier-

den, moetende die voorft,, Trattementcn vervallen uyt de Domainen

en Kloofer goederen reforteerende onder Harderwijk, en die by de

Stadts Rent^meeflers ontfangen en uytgegeveu worden»

2.
f
J)at de Regeeringe en beftelltnge van fufitte\mitsgaders de macht

van Magiftraat , blijven en eominueerenfal , als diefelve tegenwoordig

is geconftitueert,

3. Te maintineeren, conferveeren en behouden de Staden de Ingefete-

tien van dien by-haare 'Rechten en Privilegiën , wel hergebrachte Coflu-

men, Willekjurcn , oudeVfantien, Vonr.ijfen en Gewiefden , invoegen

als de Vorflen van Celder , die voor defen gegeven en geconfirmeert heb-

ben, en nu in gebruykozijn, de Munte, Gilden,Armen-huyfen en Armen-
deylingen , Accadcmie , Schoole met de trablementen daartoe [taande,

4. u)at alle 'Burgers en Ingefetenen , fonder eenige plonderinge be-

houden [uilen de vrye difpefttie van haare Meubileen Immeubile goede-

ren , fo wei van Geeftetijke als wereltlijke en van wat natuur defelve

[ouden mogen fijn , fchoon het ymants gelegenthejt niet en waare langer

in de voornoemde Staden Landen te blijven»

5. Alfo de furisdiElie van de Stad meef in Velden en Sandengelegen

is en beftaat , en Hoophuyfen wel eer onder de voorfz,, furisditlie is

gewceft , dat defelve met des Stads Buyrfchap van Hierden en Ton-
fd fuilen worden geconfolideert,

6. Dat de Ampten van Nijkerk > Putten en Ermel , reforteerende

mder Harderwijk, daar byfullen blijven , en de simpts 'f onkersn van
dien , met Stads 'Burgermeefiers > die jaars tweemaal recht houden,

fuitende hooft voorhooft gevoteert werden, en de meefiede minfle over»

fiemmen , gelijl^van out s gebruykeli)k^*

7. T)at de Kerken en Kerken-dienfien en Schooien in de vcorfz,. am-
pten by die van de Gereformeerde , met haare daartoe faandetraÜe*
menten , en den aankleven van dien , fo van woningen als andersfuU
len blijven.

8. Bat de uytgevluchte 'Perfonen en Cjoederen , uyt vreefe van Oor-
log

, vry wederomftillen mogen repatriëren en ingebracht werden > en die

van andere plaatfen ingekomen en ingebracht zjjn , fa Hen mogen weder-
keren , en uytgebracht worden.

Cc cc 9\Dat
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9. Dat alle voorgaande Contracten van 't Quartiervan deVelau-

we fuilenfo lange in ejfe wefen , en alle pojfejfien mi kracht derfelver

geobtineert , ookjelfs over Gecfielijke Goederen[uiten in vigeur zijn en

voortaan geobferveert worden,

10.
CLi*t de Stad behoudenJ'al de vrj•e commercie met ha*)'e mine-

ren , fo te Lay.de ah over de Zee

11. Op dat de arme Gemepte met boven vermogen befvaart worde,

Cal voor eerfl het qamifoen in twaalf'%ujters beftaan , en daar na met

hooaer ale vijftig vergroot worden, 't welke des nood zijnde kan vermeert

worden*

12. Dat dit gehandelde eerfl vigeur en krachtfal grijpen,fo haaft het

felvtaan de eene zijde doorftjnVor(lel. Doorlucht. Chrifloffel Bern-

hard BifTchop totMunfter, Adminifïrateur tot Corvey, Burggraaf

tot Stromburg , Vorft des Heyligen Rijks , Heer tot Borculoo , e

n

aan de andere zijde bj de Magiflraat en Gemeenten tot Harderwijk fal

fijn geratificeert, en van wederzijden onderjehreven. In ker.niffe der waar'

heyt ztjn hier van twee alleens lujdende inflrumeuen vervaardigt , en

binnen Elburg op den 11. Juny 1672. op het papier gebracht en

overgekomen»

En was onderteekent

Nicolaus Haultuyn. Daniel van Heerde.

Engelbert Schralïert. Roelof van Cloofter*

Herman van Speuldc. Jan Gruter.

Bernhard Pannekoek.

Collat. Wiilem Heeck.

Maar alfo de Magiflraat van de deugd elijkheyt defer Capitulatie

wilde verfeckert zijn , begeerde fy daar op eerfl de Ratificatie van den

BiiVchop, eer fy de Stad wilde overgeven , 't welk Hotttuyn toe-

flont, mits datter 30. Ruyters binnen trekken fouden (gelijk fy

's volgenden daags deden ) om als Sauve -gardes de Stad te bewaren,.

' ter tijd toe ;!e Ratificatie overgekomen was. Hier op vertrok Hou-

Bur-
tflyn met ^e ^ne * ^e a^e ^ron^en waren , onder 't geleyde van twee

IJbmeèfteu Burgermeeileren Speulde en Kloofler y de Stad uyt; maar alfohy.

Sfcioe*
van ^ns was ^e ^ tac* nyl te plonc*eren

(

g

eüjk een fijner byhebbende

Ruyteren aan fèekeren Munt-gefel in 't heymelijk geopenbaart hadde)

maakten hy in 't uytrijden van de poort een Querel met de 2. voorn.

Burgermeefleren , feggende , dat fy hem fijne CommiiTïe hadden af-

handig gemaakt, dathy die wilde wederom hebben } of dat dit en

dat
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dat &c. ondertuffchen hadde hy 3 . mannen by de Poort , en 5, by

de Val-brugge gelaten , 0111 te beletten , dat die niet mochten gefloo-

ten en opgehaalt werden , tourneerde immiddels fijn paard , waer me-
de hy den Burgermeefter Speulde van de Brugge in de Gracht friet,

waar uyt defelve fich met waaden mofte falveeren na de Stads-Wallen*

en foclit alfo tijd te winnen , dat fijne Ruyters de Poort mochten na-

deren , en met hem de Stad weder inrijden , gelijck defelve ook be-

gonnen aan te naderen , 't welk de Burgers op de Wallen fiende, en

't fchelm-ftufc merkende , dede de Val -brug ophaalden , en met mnf-

quetten fodanig onder de BifTchopfe fchieten , dat fy een ftuks weegs ïï/gjjf^'
van de Stad af ilooven , alwaar fy tot wraak een hey-berg , een ftapul den vyand

houts en een molenaars huysjen in brand ftaaken , 't welk door de vlam

fuiken fchrik in de gemoederen van eenige veroorfaakte , dat fy haare

Vrouwen en Kinderen met fchuyten en fcheepen van Land af in Zee
deJen fteeken,om daar afte wachten , watter vorders foude paffèe-

ren , in cas van Vyandelijkeac~He , haar gefamentlijk te falveeren naar

t/fmfterdam.

In defe furie fouden de Burgers met fchieten niet opgehouden heb- dat haaft ge

ben , fo lang fy Vyand hadden vernomen , 't en zy fy daar van door 2 .

appaifecc

Bureermeefters , met defe woorden : Dat anders de Stad in een bloet-

badfottde raaken, waren afgemaant geworden,waar op men 2. Trom-
petters fag aankomen , die tot op 't Contrefcarp avanceerden } en den

Burgeren toeriepen : Mannen febiet niet , wyfeilen ons Woord houden

als eerlijke fovalliers , verfockende met eenen de Magiftraat te mo-
gen fpreeken , 't welk gefchiede dooreen CUnquet, alwaar affpraak

gemaakt wierde , datter twee Oftagiers tot fo lang toe fouden binnen

komen , dat de Ratificatie , op de gemaakte Capitulatie van den Bif-

fchop foude overgebracht zijn. Omtrent elf uyren cjuamen de 2.

Oftagiers , zijnde d'een een Cornet , en d'ander een Trompetter, bin-

nen , die 's anderen daags , gelijk vooren gefeyt is , van 30. Ruyters

wierden gevolgt , dewelke de Stad , als Sauve-Cjardens bewaarden Luxenburg

tot op den feevenden dag, wanneer Dm de Luxenburg met 40.
J
ee

d̂

dc

mannen defelve voor fijnen Koning quam in poiTeflic nemen , en de po flcü:c.

Biffchopfche dede vertrekken , om reedenen ,' dewijl by de Repartitie

en Verdeelinge defer Nederlanden , die de Konink van Vrankrijk met J'^JJ
dc

de Engelfche , Keulfche en Munfterfche gemaakt hadde , was bedon- voorfc. stee.

gen, dat Vrankrijk al 't geene foude hebben , datter leyt tufTchen de Biffchopfc

Rivieren de Maas, Waal, Rijn en Tjful , met de Steeden Zut- ^ff^
phen ,1)oesborg en de'Generalitcyts Fortiricatien omtrent Brabant, franfeheï

C c c c 2 In
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In defer voegen zijn de dry voorfz. Steeden , als Hattem , Elburg

en Harderwijk diè om de voorverhaalde reedenen alle dry nader-

hand met Franfch Volk befet wierden , over gegaan aan de Biflchop-

fche binnen die tijd , dat defelve de Stad Deventer door verraderlijke

middelen hadden geincorporeert , en met haar Leger vertrokken wa-

ren na Zwol , dat met Deventer gecombineert zijnde , deffelfs voet-

ftappen met de geheele Provincie lodanig navolgde , dat haare igno-

minie fal geastermfeert , en de fchand-vlak noyt uytgeveegt werden}

die ff haar felfs aangevreeven hebben.

De Stad Zwolle was eertijds Middelmik. genoemt , om dat

het Kloofter Tttthiehem 'm de Boerfchap Middelwijk. gelegen een

beginfel en oorfaake geweeft is , dat defelve Boerfchap eerit een Dorp
geworden is , dat daar na Zwolle genoemt is , om redenen , dat de

Koeyen en alle andere Vee aldaar weydende gemeenlijk veele ge-

zwellen onderworpen waren. Dit Dorp is omtrent het jaar 1230.

door Wilbrordus vier-en-dertigfte 'Bijfchopvan Vjtrecht met Stads

privilegiën en vryheden geregaleert, en aangegro eyt tot een ruvme en

fleurifante Stad , die by vervolg vantijd beflooten wierd in dubbelde

Grachten en in een fwaare Muyr , tot welkers defenfie daar in gebouwt'

waren 24. treffelijke Toorns , van een extraordinaire dikte en hoog-

te , en verdubbelde Poorten , die 'm manieren als groote Kafteelen

Fortificatie, opgebouwt , en tot defenfie van de Stad geapproprieertzijn. Doch
vermits de maniere van oorlogen veranderde , en de oude Fortifïca-

tien het geweld des Canons niet konden uytftaan , is de(e Stad na-

maals boven de voorfz. muyr en dubbelde Grachten met elf voortref-

lijke Bolwerken verfterkt, en daar benevens met een uytnement

fchoon retrenchement als een Linie van communicatie , en met 4.

groote Schanfen daar in tot aan de Rivier den Yjfttl vaft geknoopt,

als namendijk de Niéuwe-Schans •> Kooter-Schans , Berg-Schans en

het kjejne Schansje.

Alle defe werken en Fortificatien lagen op het aankomen van den

Vyand ten meeften deele noch onopgemaakt , want de Wallen waren

noch met ftorm-palen , noch met pallifladen verfterkt , leggende felfs

op eenige plaatfen fondür borft-weeringen open -, De vervallene Fau-

chebrayen waren voor't vierde part noch niet gerepareert ; De Schans-

korven dreeven noch in de Grachten, als den Vyand daar in trok;

Aan de voorn, Schanfen had men de vervallene Fortificatien wel be-

ginnen te repareeren , maar men liet 't felve werk ten halven fteeken ;.

fïet defolate Hoorn-werk voor de ,Saflen-poort hadde men eerft geor-

donneerd

fcoc die vet

vallen was.
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donneert) om gebracht te werden in ftaat van defenfie , maar daar na
wierd 't opgemaakte ten deele weder gedemolieert , als den Vyand
aan quam marcheeren ;

gelijk mede ter felver tijd wierd gedemolieert

een Bjrft-weernge , die men even te vooren hadde laten maken in 't

Wefen-Land mfTchen de Saffen-poort en de Diefer-poort, tot defenfie

van de Stads-grachten aldaar. Alfo de Stads-Fortificatien feer waren
belemmert met de dry Voor-fteeden buyten de dry uytgaande poorten,

die tot op 't contrefcarp waren getimmert , fojhadden de Hooge Offi-

ciers van 't Garnifoen ernftig verfocht aan de Magiftraat, dat fy wilden

gedoogen en ook ordonneeren > dat defelve Voor-fteeden met de Ho-
ven en Plantagien mochten gerafeert of afgebrant werden , waar van

een begin voor de Saflen- en Diefer-Poorten gemaakt , doch al mede
niet uytgevoert wierde.

Het Magazijn hadde hoognodig een fupplement van Ammunitie en Magazijn

alderhande Oorlogs-inftrumenten , tot welken eyndede Magiftraat
^eit v?fs^~

voor de Belegeringe naar sfmfterdam hadde gecommitteert de Heeren

Burgermeefteren 'Royer en Didem om aldaar den inkoop te doen van

alle noodige behoeften , dewelke in een Zwolfch Schip geladen wier-

den , daar de voorfi. Heeren beyde in perfoon mede te rug quamen tot

omtrent Haffelt-, alwaar de Schipper op de tijdinge, van dat haare

Stad over was , 't geweer en ammunitie wilde over boort fmijten , om
den Vyand daar mede niet te fterken > als hy tot Zwolle mochte arri-

veeren , 't welk hem door den Heer Rojer
(
gelijk gefeyt word ) met

feer force woorden foude verboden en efrecl:ive belet zijn geworden,

D :

Affiiyten, die nodig waren gemaakt te werden tot het Canon, dat de

Magiftraat hadde tot Awfterdam op credit en onder borgtocht laten

inkopen en overkomen , bleven achter , fondcr dat die oyt vervaardigt

wierden, alfo defelve maar eenen Timmerman waren aanbefteet, diefe

onmogelijk in fo korten tijd konde vervaardigen , aliTer overig was.

Het Garnifoen deferSiad en Schanfen beftont in 8. Compagnien Garnifoen.

van 't Regiment van den Colonnel 'Bamphielt-, 9. Compagnien van

het nieu-geworven Regiment van den Colonnel Ripperda-, en 3.Com-
pagnien \ an Iterfum , U Grandiere en Buiffonet met 6. nieuw ge-

worven Compagnien Cavaileryc. Dit Garnizoen was op verre na niet

fufficant , om de Stad met het voorfz. Retrenchement en 4. Schan-

fen naar behooren te dei-endeeren , tegens een machtigen Vyand , hoe
wel het merkelijk konde gefecoureert werden van de Burgerye 5 die

tamelijk fterk, en heel wel gerefolveert was tot haare defenfie , heb-

bende tot diep cynde fich op den
.f Juny met folemnelen eede hooft

C c c c \ voor
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voor hooft verbonden , de Stad ten uyterften te Tullen help_en defen-

deeren , en de Magiftraat en Officieren te obedieeren.

slechte in- So defechieus defe uyterlijke conftitutie van Zwolle was, niet min-

ccfniüuuic der defc&ueus fchijnt de innerlijke conftitutie geweeft te zijn , alfo ge-
v*n Zwolle, bleeken is , dat defelve Stad is vervallen in de macht van een Vyand, al

eer fy dien gefien hadde j Doch ofde fchalt daar van te imputeeren is

jsfcboltvan aan de Magiftraat , ofaan de Militie, ofaan haar beyde gefamentlijk

*••« verlies. w;jicn SVy hier niet difputeeren,alfo't feivc een odieufc faake is,die puyr

in faiten beftaande , fpeciaalijk foude moeten beweefen werden , voor

en aleer fy volkomen geloof foude meriteeren.De fchuld van dit fchan-

dig overgaan deTer Stad word {o by de Magiftraat , in haaren briefaan

de Staaten Generaal , als in 't fchriftelijk Bericht van den Colonnel

Riopcrda geprefupponeert en vaft geftelt , doch van de een op 's an-

deren fchouders gefchooven , welken brief en fchriftelijk Bericht wy
hier liever willen doen influeeren , als ons fentiment dien aangaande

openbaaren.

«ricfvande De' voornoemde Brief luyd aldus:
Magiftraac

van Zwolle
aandestaa- Hoogc Mogende Heeren

,

NAar dat het Leger van den Staat omtrent Tlierum > ende den If-

felflroomgecampeert geweefl , was opgebrooken , beftont het Gar-

nifoen van defe Stad , en onderhoonge Schanffen en Forten , in acht

(fompagnien van't Regiment van den Colonnel Bamphielt, nau/ijx

vier hondert man uytmakende , by patent vanfijn Hoogheyt gefonden tot

befettinqevan de Schanffen , en het Retrenchement tuffchendefe Staden

den Tfful $ negen Compagnien van 't nieuwegeworven Regime/tf van den

(folonnel Ripperda, noch drie (fompagnienvan Itterfum , LaGran-,
diere en Buiflonnet , en[es nieuw geworven Compagnien Cavalierje}

cs4ls de Heere Luytenant Cjeneraal Aylua ende andere aanwefende

Hooge Officieren eenparig van gevoelen waren , dat met dit boven ver-'

haalde Volk^ defe Stad , die Schanfen , Forten en andere werkjn van

Fortificatie geenfins na vereyfeh befet , veel weyniger gedefendeertfou'

den kon ven werden ; Hebben wy onfe Gecommitteerden , refpeclivelijk^

aan V Hoog Mog. aan de Heeren Staaten van Vriefland, Stad en Lan-

den , en aan fijn Hoogheyt , en de Gedeputeerden tot aexpeditien te Vel-

de afgefonden , om dit defeft van Militie te repr&fenteren , en vermeer"

deringe , tot onfe nodige dtfenfie , te verfoekjn ende te bevorderen,

Ondcrtftjfchen ntt'een onfefar voorlopende geruchte , bequamen wy op

den

ten Gene
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den 12. fotjua omtrent met poorten opgang bericht , dat deftad Deven-

tsr,wet genoegfame Militie en allerhande behoeften[eer wel voorfien , na

een beleg van omtrer.t drie dagen , by accommedement , vry befwaarlqk.

voor die van de Aiilitie , aan de Beleggers was overgegeven , ende aap

de Keur- en f-'orjielijke Keulfiche en Munfterfche Troupes meerendeeis

aan. defe xjjde den Tjfiul , bereets hetwaarts waren naderende, omdefc

filad mede te attacjuceren.

Op defie tijdtnge heeft ons aanflonts de Colonnel Bamphiel \omen

reprafenteeren , gelijk eok^eenige dagen te voren , dat hy met de voorfx..

acht (fiompagMien van zijn Regiment die Schanfen en het Retrenche-

ment geenjins machtigfvude zijn te defendeeren , tegens fiodamgen aan-

l^omenden macht , fchoon hem ook. de fes Compagmen Cavallerye byge-

voegt mochten worden, Ende dat de Vyand aldaar door berfiende , wy
van't fielve Volki voorts van alle heope vanfiecours, en mitfdien van
alle vermogen van defenfe van defe Stad ontblotet jouden z.ijn. 'Dat hy

voor dienjliger oordeelde 3 datmen die Schanfen ende het Retrenchemcat

foude abandonneeren , ende het Volk. vanfijn Regiment hier binnen trek,-

ken , tot defenfie vandejeflad, '/ Welkom ft onj'en Commandant , de Co-

ionnel Polens, ende andere aanwefende Hooge Officieren in deliberatie

geleyt , en bydUfelve eenparig geavoueert zijnde ,~4s die voorn. Colon-

nel Bamphiel daar op voort metfijn acht Compagnie» hier binnen$9*

komen. Des aehtermiddags daar aan, als de militaire Officieren verno-

men hadden , dat by de Deventerfiche capitulatie alleen twaalfmilitaire'

Officieren waren bedorgen , vry ujt te mogen trekken ,en dat éie van Ut
eveyige (jarnifoen aldaar waren 'Prifonniers de Güerre , hebben ons die

voornoemde (jolonnels Bamphiel > Ripperda en andere Officieren mei

groote impetusufiteyt aangevergt , voort en abfoluyt te moeten verklaren,

dat Wj ende onfe Burgeren , met goet en bloet , tot den laat
ften %Man toe,

het alderujterfle met haar ende die van de Militie fcuden hafardeewu
Hun geïiiegfaam uyïende , dat in cas van weygeringe van fodane ver-

fekerlnooi jy*luyden intijts op hare behoudenisfcuden moeten denke ">

'tVy , ofte de aamvéfiende Meeren van ons , antwoorden daar op, dat dit

eenfake Was ;iet minder rakende onfiegejworen Gemeente ende Burge-
ren (die (leb bereets op den voorgaande» Satmdaghooft voor hooft by

folemnelin eede verbonden hadden , de Stadtefullen helpen defenderenr
endedeAfigiftra.it ende Officieren te obedieren , ende die in wapenen

ende aan de wallen lagen) als ons ; dat wy ookfo haajl enfanderpericul

van overvallen n worden, die gefwooren Cjemeente niet konden te fa-
men roepen 3 en dat wy die van de Mtlitte verfiekfrden, ineas boven

hoc-
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hoope die defenfie mochte defperaat worden >tot geen capitulatie fanden

verftaan, noch ons inlaten , dan met voorweten en advijs van deOfli-

eieren van de Millitie ; £nde alfdan ook alles daar heen[oudenfaekjin

tefchikkfn , fo veel mogelijk. , ten eynde tot bet meefic contentement van

die van de Militie mocht worden geaccor-deert. Met defe antwoorde die

voorfiz, militaire Officieren afgetreden , quam kort daar aan die Colmnel

Bamphiel berichten, dat het meef e gros van des Vyants Leger herwaarts

naderde langs de Velauw(chez,ijde , ende overfnlx het Retrenchcmcut

ende die Schanjfen voor als nochfo grootenforce met hadden te verwach-

ten , ofmen joude die felve wel kannen repoucheeren , fioeg overfnlx

voor , ende wiert by d'anderen mede goetgevonden , dat men die Kater-

Schans en het Retrenchement door die van t Bamphielfche "Regiment

ende de /es Ccmpagnien Paarden noch[oude bewaren $ Ofveel licht (als~

de Heere Luytenant (generaal Aylua hadde belooft te beyveren ) noch

immiddels eenig Volk^uyt Drenthe vfte Vriefland herwaarts gebracht

mochte worden ; Temijlen dit Bamphielfche Volk^-i ende de fes Com-
pagv.ien Taarden ten voorfz., fine vergaderden , arriveerde hier een

Trompetter van den Vorfi van Munfier , verfoekende dat binnengela-

ten mochten worden 'Burgermeefier deLefpieie van Deventer* ende

jonker Gerhard AdolphBentink toe Brckjzelenkamp , dieeerfie, om'
hier door voor fijn particulier naar Campen tereyfien, ende de andere*

als afgefonden van de Heeren Keur- ende Vorfien van Ceulen en Mun-
fier , om ons bekent te maken het overgaan van Deventer , ende de con~.

ditien van dien, ende om ons aan te bieden de[elve conditien , totvoor-

kominge van meerder enheylen, De/e berde Perfonen ingelaten , ende

ondertujfchen dat de hier aanwefende Heere» van de Ridderfchap , mits~'-

gaders on[e ende der Stad Cah.pens Gecommitteerden ( by óccafie hier

zjjnde ) vergadert waren , om het aanbrengen van voorfz» jonker Ben-'

tink a[ te huren, quam de Colonnel Ripperda [eggen, doch [onder

blijk* gelaft te zjjn, van den Heer Lu e>iant Generaal Aylua, die

niet hier en tt-as , dat hy metfijn Regime: t mede [oude uyttrekjzen , om
[eken poften bylanges den TJfuldijkjuffchen Kater-Schans ende Campen
te bewaren, 't Welke by ons , vermits van des welgedachien Luytenant

(generaals ordre niet en confteerdt , gedtfiiculteert wordende, als waar
door de[e Stad ten ecnemaal van fri n • (oude worden ontblotet ; Is die

voornoemde Colonnel Ripperda echter (cis Bamphiel met fijn Volk.

ende die[es Compagnien Paarden uytgelaten Veterden) metfijn Volkj

uytbefondert «e i , ur de P&ortegèmarcheert,

die hy wederout ics emaakf viudehde-, heeft den ^oortier de fieutels

van
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van de Stad vutgeweld en onder dreyginge van hem te willen doorfchie-

ten , afgenomen , daar mede de poorten geopent > ende is alfo metfijn by-

hebbende Volk. mede Hjtgetrok^en , fonder trommelflag ende buyien onfe

kenniffe \ N'a dat hy Ripperda eer.igevan die hier geblevene Capitat-

nen en andere Officieren m ende omtrent het uyttrekken daar toe hadde

aangemoedigt , met defe woorden : 7^ verfekjre 1) , datgy morgen eer

den middag kpmt, in u naakte hemd/uilen (laan ; Buyten gekomen zijn-

de , zijn Bamphield met Ripperda , nevels haarc Volkeren , mitfga-

den die voorfz. fes Compagnicn <Taardengefamentlijk
s
van hier recht

naar Haffelt gemarcheert , den Ingezetenen ende Vluchtelingen onder-

wegens haare 'Taarden in grooten getaLafnemende ende als Vyanden tra-

Berende, Wat confiernatie dit onverwachte ende trouloos vertrekjvan de

voorfz. Militie indegemoederen onfer Burgeren , die gefamentlijk^in wa-
penen , ende op de Stads-wallen waren , heeft veroorfaakt > fullenlJ

Hoog Mog : volgens derfelver befcheydentheyt lichtelijk, konnen afme-

ten , ende meynen dat het by Ons voor Cjodt , onfe pofteriteyt ende dege-

heele wereld verantwoordelijker is, dat^Wy, aldus verlaten van de

voorfz. Militie , onmachtig onsfelfs te defendeeren , tegens fo machti-

ge Vyanden , ende geftelt buyten hope van fecours onfer 'Bontgeno-

ten , ons hebben ingelaten tot eene capitulatie ende accommodement ,

hoewel tot onfe groote befwaar ende verkjeyninge , dan dat wy door

ten onmachtige ende daaromme eene temeraire oppojïtie , veel

fwaarder rampen ende een onmijdelijk^ bloet-bat over ons ende onfe

goede "Burgeren ende Ingefetenen fouden geladen hebben. Wy wor-

den met genoegƒamefekerheyt bericht > dat die Hoofden van de voor-

Jchreven ons verlaten hebbende Militie , om haar onderhebbende

Volk^ te debaucheren , hebben uytgeftroyt , dat wy al voor haer ver»

trek. gecapituleert hadden , ende dat die van de Militie hier , gelijk,

tot Deventer » Brifonniers de Guerrefouden zijn , in casfy-luyden haar

opfodane maniere nietfelfsfalveerden. Doch wy kpnnen V Hoog Mog.
verfekeren > dat defe haare uytftroyinge is verdicht en onwaarachtig 5 en

datjafelfs ten tijde van haar vertrek.noch geen delibcratien , ofmen tot

de aangeboden Capitulatiefoude ver[laan , ofte niet } en waren gevallen,

veel weyniger daar inne was gecondefcendeert , maar dat wy daar toe

eerft door het voorfz, onverwacht vertrek, van die van de Militie xijnge-

necefftteert geworden j In welkj Capitulatie wy dan noch hebben bedon-

gen ende geobtineert , dat die noch hier binnen geblevene Militie met hun
volle geweer , fak, enpa\yry ende onbehindert hebben mogen uyttrekkfn*

gelijk^ook^ gefebiet is* Van alle V welke wy nodig geoordeelt hebben ZJ

D d d d Hoo^
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Hoog Mor, by defen kemüffe te geven, Jen ejr.de door onware rapporten

van die vmi de vaerfz, ons onmekeneende verlaten hebbende Milaie.aan

V Hoor Mot. e/een imprtffien gegeven wogen worden , als ofwrtot

haarluydcr venrek^ocerfte gegeven , ofie pr&pofttr ende bftjten- prejfan-

te r.ootfakelijkhejt ons tot Capitulatie ingelaten [ouden hebben. Ende

defen totgeenen anderen fine dienende , bevelenV Hoog Mog. in de pro*

tell'u Godes. Zwolle, den **. fftny i6fi.

U Hoog Mog. goede Vrunden , Burgermeefteren , Schepenen en

Raden der Stad Zwolle

,

7er ordonnantie van defelve

Onderftont

J. Vriesen Se-c,

Het voornoemde Bericht was van defen inhout

:

Bericht van 't gene onlangs tot Zwol gepaflèert is;

Uytgegeven door Unico Riffperda , Colonnel van een

Regiment Infantcrye in dienft van haar Hoog Mog.

Bericht wordende , datfommige(ïch durven onderwinden

jk onfe Terfoonen en Actiën te calangeren , heb ick niet

kontten nalaten tot mijne decharge , dit nevengaande
.

aan alde werelt te communiceeren^ vervattende een

eenvoudig Journaalvan hetgepafleerde.

TPvEn Colonnel Bamphiel en ick hebben aan fijn Hoogheyt den

\J/ Ptir.ce van Orangien een rapport overgefonden , van het genei

binnen , en br.yten Zwol is geichied, Ik ben den ,:. funy met mijn

Regiment binnen Zwol gekomen , en fpeurde datelijk , dat ik, en mijn

Regiment niet welkom en was , apparentelijk om dat etlijke vreefden,

dat het empechement in haar verraderlijk delTein mocht maken. Den
7?. funy wierdender door ordre van de Gedeputeerden van Campen
en Zwol twee Compagnien van mijn Regiment gedetacheert , Capi-

teynAdom naSwarteflnys, enVyterwijk^ na Campen. Den T *. fa-

ny waren aan de Maftebroeker-Kcrke vergadert etlijke Edelen en Ge-
deputeerden van de twee Steden Campen en Zwol , waarby prefent

was den Heer Lieut. Gen. idylua , aan welke dccnmaals wierde ge-
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defereert Het Commando over de Militie 'm de Provincie van Over-
Yflïil. De welke Heer Lieut. Gen. met allé bedenkelijke redenen dik-

maals in prefentie van de Colonnel 'B^mphiel , nevens my, en meer
andere Officieren de Magiftraat van Zwol op haar Stadhuys Tocht te

bewegen , om haar Stad in defenfie te brengen , haar reprefenteerende

I de defecten , als het afbreken van de Voordeden , en opmaken van

haar Wallen , en haar Batteryen , het brengen van haar Canon op de

Wallen , en het gene daar was , op nieuwe Affuyten , die doch wel

by der hant waren , te leggen ; want van alle die Aftüyten , die op de

Wal waren, waren daar feer weynig die een fcheut konden lijden, maar
alles tevergeefs , gelijk ook de Gedeputeerden van Vrieiland en Gro-
ningen niet kollen verkrijgen een Dam in het Swarte Water te maken,
waar door haar Stad ten meerendeel onder water kofte gefet worden,
het welke belet wierde door Royer , en fijn Party , niet tcgenftaande

de Heeren Gedeputeerden voorfz. hét geit daar toe by haar hadden.

Hoewel fy altijd feyden dat te willen doen , daar en wierd niet eene

Batterye volkomen opgemaakt , cfGab.ons vervaardigt , de voetbank

van de Wallen was heel en al nedergetredén , en wierde niet weder
opgemaakt , en het Canon , dat op de Wallen was , was geflooten.

Den |i. dito fonden die van Zwol een Trompetter van den Heer
van TJffim uyt , om een Trompetter van den Biflchop te halen , tot

geleyde van de Heer Berfnaw , en Commifïaris Groer-ewalt na den

Biflchop toe om te tracteren over de contributie , gelijk fy voorgaven,

uyt name van de Provintie , waar tegens ik geprotefleert hebbe , om
* dat was een middel, om den Vyand te doen fubfifteren. Den Heer
Bamphield en ik hadden aan de Magiftraat dikwijls gefey t , als ook aan

den Commandeur Polens , dat men alle perfoonen , die in , en uyt de

Stad gingen,behoorde te examineeren, maar te vergeefs. Den H. wierd

ik gecommandeert van den Heer Lieut. Gen. Aylua, , op het goet-

vindeh , en in de prefentie beyde Van de Magiftraat en Commandeur,
om met mijn Regiment , by dat van den Colonnel Bamphield 'm het

'retrenchement te marcheeren , gelijkU Ed. kan fien uyt defe nevens-

gaande atteftatie.

Dddd 2 HANS
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HANS WILHELM, Baronvan Aylva^ &c.

Lieutenant Generaal over de Militie der

Vercenigde Nederlanden , &c.

V Erklare mits defen, dat i^ den i *. de[er maant ,des namiddags op ,

het Stadhujs tot Zwol , in prefentie van de Magiflraat , en haa~

ren Commandant Polens , gecommandeert hebbe , met haargoetvinden,

den Colonnel Unico Ripperda , om te marcheeren met fijn Regiment uyt

Zwol , na het Retrenchement by den Qolonnel Bamphiel , om het fehe

te defendeeren -i
als oordeelende felfs de Stad verhoren , fo het [elfde

niet bewaart wierde. Cjegeven in V Velt-Leger , geeampeert leggende op

de Frontieren van friejland , den 27. fynySt.Vet. i6yi.

H. \V. Baron van Aylva.

Waar op ik uyt marcheerde tufl'chen ks en half feven des avonts,

daarom my het feer onverdraaglijk voorkomt , dat de Commandant
''Polens fichfoektte defendeeren, met een Attefïatie vandeMagi-
ilraat, die het meefte verraat bekent is gevveeft , waar van ik hoop, dat

hy vry is , contendecrende, dat ik fonder Commando uyt de Stad foude

zijn gemarcheert.

Een uur » eer ik uyt marcheerde , bracht de Vaandrager van Hilley

en twee Soldaten van het Regiment van Bamphield een perfoon bin-

nen, die ik geloofde een Spion te wefen , omdat hy gekregen was

dicht onder die Schanfen , die ik voorfloeg , dat men door de torture

ibu doen bekennen , waarom dat hy de Schip-bmgge by de Kooter-

fchanshad foekente ruïneeren , met de touwen van de Ankers afte"

mijden , daar op hy betrapt was , men liet de Beul wel halen , maar tot

die torture en wilde men niet komen , om dat hy mogelijk iets foude

hebben geklapt , waar door het fchelm-ftukaan den dag had mogen
geraken. Den \\, tegen den avont, doe mijn Regiment in het retren-

chement was , quam een groote troep Biffchops volk , op de Nieuw-
frad voor Zwol , waar op de Borgery wilde met het Canon fchieten;

maar vonden het geilooten , en geen Conftapel by het felve , waar

over etlijke borgers niet wel te vreden waren , maar wierden van

Crants gedwongen van de Batterye afte gaan, met dat volk quam doe

VEfpiere , Borgermeefter van Deventer, en 'Sentink^van Treke-

limkamp , Commirfariflen van den BirTchop van Munfter met twee

Trompetters , welker eene terftont op het Stadhuya gink , de Heer

Co.
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Colonnef Hamp hield volgde hem , om te flen wat de komfte fou he-

duyden , hy hoorde, dat CS(piere een lange harangue dede , dewelke

hy Colonnel interrumpeerde , haar reprefenteerende , dat , terwijl fy

Burgermeefters de harangue aanhoorden , de Vyand aan de poort was,

en te gelijk haar met allen ernft en bedenklijke redenen te gemoet voe-

rende , datfe doch om haar Vryheyt en Religie wilde denken , waar op
fy hem Colonnel verfochten , dat hy op het fpoedigfte fijn Regiment,

en met my in de Stad beliefde te doen komen , 't gene hy haar beloof-

de te doen , mits dat fy dan haar Stad , als eerlijke luyden , fouden de-

fendeeren. Maar fy deden dat verfoek, op dat hy niet prcfcnt fbude zijn

in de handelinge tulfchen fSfpiere en haar. Een weynig 'na 9. uu-

ren marcheerden Colonnel Bamphield met fijn Regiment , en ik met

het mijne binnen ; hy (lelde fich met fijn Regiment op het groote

Kerkhof, en ik my met het mijne in de Qir/jper-poorte , en op de

twee naafte Bolwerken', omdat de Lieut. Gen. ons gewaarfchouwt

hadde op ons hoede te wefenr, om niet in de Kerk te geraken , gelijk

in andere overgeleverde plaatfen het Guarnifoen wedervaren was.

Tk wierd in het inkomen der Stad van twee geloofwaardige Perfoonen

gewaarfchouwt , dat de Magiftraat omtrent acht uuren al met de Bif-

fchoplijke Commiflariflen geaccordeert waren , en de Lieutenant van

de Licut. Colonnel Verken , genaamt Blankfort , wierd van fekere

perfoonen gewaarfchouwt , dat de Magiftraat al geaccordeert was , op
gelijke conditien als die van Deventer. Soo ras als Colonnel Bam-
phiel , en ik binnen waren , gingen wy famentlijk na 't Stadhuys , om
haar Cathegorice af te vragen , wat fy Burgermeefteren wilden doen.

Op het Stadhuys in haar Raatkamer komende , vonden wy de wijn op

Tafel ftaan , waar mede fy FEfpiere getrafteert hadden, die door

een ander deur uytgink, doen wy incjtiamen. De Burgermeefteren ver-

fochten ons een glas Wijn met haar te drinken , 't gene wy Colonne's

én andere Officieren weygerden , haar feggende : dat het nu geen tijt

was om te drinken , maar om te vechten , en haar Stad te defendeeren,

de Colonnel Bamphield feyde tegen haar, dat fy moften dan beginnen
t

datclijk haar voomeden in den brant te fteken, en een Eed met d'Offi-

cieren te doen , dat fy niet fonder confent van de Officieren fouden ac-

cordeeren mogen , en dat wy beyde Colonnels ons hoofden ftelden tot

onderpant, datfy over fes weken beter Capitulatie fouden konnen
krijgen als nu , en dat na alle apparentie in die tijt groote verandering

fou komen , met verfoek dat fy doch 10 fchandelijk niet wilden aban-

donneeren de Vryheyt en Religie , die van haare voorouders met fo

Dddd 3
veel
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veel bloct was verkregen, Waar op Burgermeefter Crants antwoorde

:

hoe (uilen wy ons defendeeren met omtrent i20o.foldaten en omtrent

fo veel burgers , daar die van Deventer met een heel fterk Garnifoen

en een feer khoone Fortificatie, fich geen fes dagen hebben konnen de-

fendeeren ; nopende het verbranden van de voorlieden , gavenfe voor,

niets te durven doen fonder confent van de Gemeens-luyden , feggen-

de die 's anderen daags daar over te rullen vergaderen , wy verfochten,

dat fy 't datelijk geliefden te doen , want het geen uytftel en koft lij-

den , en dat de vyanden die felve nacht al in de huyfén, die op de Stads-

grafte (tonden, fouden konnen logeeren. Ik verfocht ook feer ernftelijk,

dat de Burgermeefters haar Capiteynen van de burgery terflond op het

Stadhuys beliefden te doen komen , hoopende daar door yets goets te

lullen uytwerken , maar fy weygerden het ons. Ik vraagden' om wat

redenen fy den eenen BifTchoplijke Trompetter hadden wederom ge-

fonden , het welke Crans feyde : van haar niet gedaan te zijn , maar

bekende dat het ÏEfpiere gedaan hadde , waar over den Colonnel

Bampbiel hem vraagden, fultgy datelijk Commiflariffen uytfenden

aan den BifTchop ? Waar op hy antwoorde : Men verfeekert ons, fo wy
CommifTarsflen uytfenden naar Wijle , dat dan geen meer troupen

herwaarts fullen marcheeren, waar door wy klaariijkfagen, dat daar

al onderhandelinge was ; ik vraagde haar , of wy dan altemaal Prifon-

niers de Guerre fouden zijn , waar op geantwoort wierd : dat die gene,

die de Capitulatie wilden teykenen, vry fouden zijn ; Waar op ik en de

Colonnel Bamphiel haar feyden : dat fullen geen eerlijke luyden doen,

immers wy niet, en wy willen ook geen Prifonniers de Guerre zijn,

de Colonnel Bampbiel en ik feyden vorders , datwy ons nahetre-

trenchement fouden retireeren , en daar beter fouden konnen Capitu-

Ieeren, docnmaals begeerde ook den Commandant cPolens aan de

Colonnel Bamphiel , of hy mede mochte uyt marcheeren en by hem
blijven, ondertuffchen ik mijn retirerende na mijn Regiment aan de

Poort uyt haar Raatkamer , een van de Magiftraat feyde : indien gyV E, retireert, fo fultgy verliefenhet voordeel van de Capitulatie,

waar op de Colonnel Bamphiel antwoorde : het is niet veel , het is be-

ter te fterven, als fo een fchandelijke Capitulatie in te gaan , waar op

wy ons omtrent de middernacht uyt de Stad retireerden. Wy meenen,

dat wy door defe retrai&e het Vaderlant groote di£nftj hebben gedaan,

conferveerende onfe troupes , die anderfints in de Kerk , gelijk tot De-
venter en elders fouden zijn geraakt. Buyten aan het retrenchement

.

komende , kregen wy tijdinge, dat de Vyand over was boven het Salli-

ker
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ker Veer , waar op vvy refolveerden na Haflèlt , alwaar de Heer Lieut.

Gen. Aylua was, te marcheeren , en wierd aldaar inde Krijgsraat

eenpaarlijk beflooten , de Heer Lieur. Gen. te volgen en fijn ordres en

Commando te pareeren.Waar op wy onfe marfch namen na Vriefland,

mede nemende het Voik, het welke van Staphorft en Roveen was

gekomen. Dicht by Halfelt kregen wy den Stalmeefter van de Stad

Zwol , met een brief aan de Magiftraat der ftad Steenwijk , waar van

een Copye door de Griffier Roelink, hier nevens gaat.

C O P I A. Erentfefte, Wijfe, Voorfieaige,

feerdifercte goede Vrienden.

ALfoo alhier een Capitulatie voor de Provincie wert aan geprxfen-

teert , door de Heeren „Chur- en Ruil: van geniën en Munfler-,

hebben wy geoordeelt , dat IJ E. Trivilegie rcqxirecrt, dat V E, daar

omtrent hare Cj'ecommitteerden mede laten vinden ; So hebben wy ZJ E,

daar van by de[en kennijfe willen geven , ten eynde ZJ E haar Gecom-
mitteerden aanjlonts alhier willen laten vinden , dewijle ds fakegeen

uytflel en lijdet t Endoen ZJ E. hier mede Gode beveclcn. Zwolle den

15 juny 1572.

U E. s-oede VriendenO

Ridderfchap en Steeden de Staten van Over-TffuL

De Superfcriptie was ~ ~ ,. , r .

Erentfefte , Wijfe , Voorfienige , feer
Ter Ordinantie van defelvc get.

difcrete Burgermee fteci en , Schepe- "D u ~ c . T L T „
nen, en Raad der Stad Steenwijk.

Onfe goede Vrienden.

WAar in die van Zwol met haare Confoorten fich aanmatig-
den , de hefchryvinge van de leden om een Provinciale Ca-

pitulatie te maken , welke haar niet toe en quam, waar nvt klaarlijk

kan gefien worden , het verraat al lange gepraiflifeert was', zijnde de
brief gedateert dien felfden morgen, doen wy uytgemarcheert waren,
de gemelte Stalmeefter hadde diergelijke brief ook gebracht aan de
Magiftraat der Stad Haffelt , die ook inclinatie daar toe toonden, waar
door twee Compagnien als Schaap en Haar[olt fich ook gecbli-
geert vonden ons te volgen. Den Capiteyn Grutte* welke met my
uytgemarcheert was, is binnen Haffelt met fijn Lieutenant en Vaan-
drikmet het Vaandel nefrens 5. Compagnien het Regiment niet ge-
volgt

, maar van my afgeweken , ook ^wee Compagnien van mijn Re-
giment
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giment zijn binnen Zwol gebleven , waar van die eene genaamt

'Brower door de grafte met fijn Vaandel noch uytgekomen is, gelijk

my bericht word , en nu foude zijn in 't Leger by fijn Hoogheyt den

Trince van Orangien. Te Gelemuyden cjuam de Heer Coionnel Haam
by ons met 5 Compagnien te Paarde en een te voet , welke met ge-

wek noch uyt Campen was gekomen , na dat gewaar was geworden,

dat de Magiftraat van Campen de Capitulatie mede al hadden aange-

nomen. In het Leger ontrent deFronticren van Vriefland is geko-

men den Vaandrager ten Velde , met de jongfte Soön van Borger-

meefter
r
Brower. Dewelke in prefentic van de Gedeputeerde van

dc(e Provincie en de Lieutenant Generaal Alyua verfcheyden rey-

fen, ons voor de oprechte waarheyt verklaart hebben, dat Burger-

meefter Henterden op fijn fterf-bedde fich befwaart vindende , feyde

riiet te konnen derven of moft openbaren 't gene hem bewuft was van

het verraat der Stad Zwol , het welke hy gedaan heeft aan d'oudfte

Voluien , Predicant tot Zwolle, en noch een Predicant, neftèns

veeleomftanders, als dat de Magiftraat van Zwolle fouden genieten

voor het overgeven der Stad 400000. guldens , waar van al 300000
guldens voor lange ontfangen waren , en onder de meefte van haar

gedeylt , maar dat hy niet van het geit genooten hadde , en dat

. de ander hondert duyfent guldens fouden genooten worden , wan-

neer fy het Guarnifoen in handen van den vyant fouden gelevert heb-

ben , maar door dien fy de 2 Regimenten , Bamphiel en Rip-

perda : midfgaders de Ruytery niet gelevert hadden , zijn haar die

niet betaalt ; So dat wy hopen, dat een yeder een uyt dit oprechte ver-

haal klaarlijk fal konnen fien , dat het voorgeven van de Magiftraat der

Stad Zwol ten eenemaal vals :'s , als offy fich hadden moeten over-

geven om dat wy waren geretireert , want wy door alle bedenkelijke

middelen haar hebben foeken te bewegen , om haar Stad en Borgerye

eerlijk te defendeeren , doch hebben ons goede oogmerk niet konnen

bereyken.

UnICO RlPPERDJl.

Tegens dit Bericht dede de Magiftraat uyt gaan een ampel Tegen-

Bericht , waar mede fy haaren voorfz. Briefwilden juftificeeren, en de

poin<5r,en in 't voorfz. Bericht tot haaren nadeel en criminatie geftelt

refuteeren , 't welk te lang is , om hier by te voegen.

Door dit fchrijven en weder-fchrijven zijn de fentimenten van alle

Inwoonderen fo wel in Over-TJfal als daar buyten feer verdeelt» doch

vallen
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vallen yoor 't meeftendeel uyt tot latten van de Magiflraat, die fomirn- T>e Mag!-

ge willen feggen, dat behalven de befchuldingen in 't voornoemde Be. fc "bEi-
richt, ook de Sluyfe op den Dijk achter den Gelderfen Toorn tulTchen diSr

»

de Saflen-en Camper-Poorten t'elkens foude hebben laten fluyten, als

die door de Burgeren of Militie gcopent was , om met een Wettelijke

Wind , die toen veel waayde , het weyland tot aan den Iffnl by de

Niéuwe-Schans te inundeeren , om door het overftroomende water

geenfchade op haar landeryen te lijden, en dat met den Heer l'S~

fpiere Burgermeefter tot Deventer , en met Benting van Brekeling-*

-kamp Commiffaris van den Biffchopvan Munfter op den 2 ï funy

's nachts in de Herberge van Cjerrit van Mttnfter fouden geconcipieert

engeilooten hebben een Capitulatie, fonderde minfte kennifiè van

de Burgerye en Militie , na dat den voorfz. l'Efpiere alvoorens in L'Efpiere

Zwolle ware gekomen (onder pretext, dat hy wilde na fampen vieemdc"

verreyfen, om fijne gevluchte kinderen vandaar weder na Deventer Hararguc,

te verbrengen ) daar hy verfocht hadde , dat de Magiflraat wilde by

een komen , aan dewelke hy yets hoognodigs hadde te communicee-

ren , dat de welftant van haar en haare Stad concerneerde , welke Ma-
giftraat vergadert zijnde, hyeerft verfocht hadde een goede roemer

wijn , om He alteratie van 't hert te drinken , die fo groot fcheen te

zijn, dat hy noch den tweeden enderden roemer daar byuyt dronk,

eer hy fijne propofitie dede ; wanthy toengelaaft en verquikt zijnde

trad op 's Prefidenten Stoel , daar hy met groote affurantiede Macht
van den Vorft van Munfter extolleerde , als of die geenfins te refïftee-

ren was , en de ruïne van de Stad Deventer fo groot maakte , als offe

byna geheel gedeftrueert was , feggende , dat alle de andere Steeden

mede tot een puynhoop fouden raaken , fofyhaar uyt het aanftaande

gevaar niet tijdelijk falveerden met een Accoord ; want de Vuyr-wer-

ken , daar mede de Vorft van Munfter fo Iiberalijk ageerde, als een an-

der Vyand met koegels,, waren onvergelijkelijk en al-vernielende, &c,
door welke exaggeratie de Regenten , die noch cordaat mochten zijn,

verflauwden, vraagendeeen uyt haar aan l'Efpiere hoeveel huyfen

tot Deventer wel onder de voet la^en , 't welk hy feyde niet wel te

weten , wel vraagde hy : Leggen'er wel 200. ter neder? Neen Co

veel niet, antwoorde I'Sfpiere; Leggen'er dan wel hondert ? Neen
noch fo veel niet , antwoorden hy. Wel leggender dan wel vijftig ?

dat weet ik fo nauw niet feyde l'Efpiere , fo dat 't fcheen , dat het in

't laatft op een witten en een fwarten foude uytgedraayt zijn, fo hy

l'Efpiere het verder examineeren niet geëviteert hadde.

E e e e Dien
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De Magi- Dien fel ven nacht , na dat het voorfz. contract, (gelijk men feyt)

Jtetfürgex* geflootél was', vertrok ÏEfpiere uyt Zwolle ra Campen , waar
Hopiuyderf op de Magiflraat 's morgens de 8. Burger-Hoplnyden op 't Stadhuys

dede conyöceeren , dewelke aldaar compareerende , vonden in defti-

ge VVrgaaeringe mede de Heeren N.THntikfvoort tot Collendoorn en

den Commandeur Pc lens. De Prefidenten NteuUnd en Brakjei

proponcerden , dat haar Achtbaarheeden wegens de Heeren Vorften

; i/an Keulen en Mmijler goede conditien wierden aangebeden , om de

Stad aan haar over te geven-, en wat hun daar af docht ; De Heer
©ndcr de- Cjerhard Warmrictis Advocaat en Hopman der Burgerye wat voorbaa-

™erh£ Qxh'
r*8er en eloquenter als de andere Hop-luyden zijnde , vraagde voorts,

dapper waar de Vyand was ? daar op hy tot antwoord kreeg , dat hy wel haaft

foude komen* Wel feyde Warncritis-, fal hy eerft komen , wat Tul-

len wy dan airede capituleeren , dat tijds genoeg is , als de uyterfte

noot fulx mochte komen te vereyfehen , en laat hy komen , fo hebben

wy noch groote BulTcn , daar mede lullen wy hem wel verwelkomen;

en gy Heeren moetet geweldig benauwt zijn voor uwe huyfen , dat

daar een kocgel mochte doorvliegen ; doch ik foude wel vreefen , dat

u
." "™2e onder u of Traijlres zijn, ofdegrootfte Cottljonsy die daar mogen

geernigefu- leven. De Burgermeefter uijfvick^ en Tobiafz.. als mede de Secre-
(pea hout,

tar js jq jt foc [lten Wamenus de impreflie van malverfatie omtrent

de Magiflraat te ontnemen , en hem te difponeeren , om fijn content

te geven tot het overgeven van de Ssad , waar tegens Warnerins met
feer cordate cxprefïien repliceerde , dat het voor God en de Wereld
niet foude te verantwoorden zijn , alsfy haare Stad, die ib een heer-

lijke FonrelTe is , fonder vyand gefien te hebben , fouden willen over

geven op een veel fchandelijker wijfe , als alle de veroverde Steeden,

dïe ten minften haaren Vyand noch hadden afgewacht. reprocheerende
VOO l'P!-/>'... . * ^ •«,

memUikcien fpecialijk den Secretaris Holt , dat hy als Commis zijnde de flauw-
secretans hertigc Heeren behoorde te animeeren , en fijne- functie beter waar ge-

nomen te hebben . omtrent het Magazijn ; *twelk den Commis feer

c.ialijk apprehendeerde, begeerende daar op fatisfactie , ofwilde an-

ders fien , wat hy met hem te doen hadde ; Hopman Warnerins dif-

hculteerde geenfins , om hem tot fatisfactie in den vollen Raad te ver-

wijten , dat hy groot, wan-devoir daar mede hadde gcpleegt , dat hy

tot het Canon geen nieuwe AfTuyten in tijds hadde laten vervaardigen;

dathy verfuymt hadde de vcrvallene Batteryen te laten repareeren

;

dat hy tot dien tijd toe noch 't Canon fo gcilootcn hadde gehouden,

dat men den Vyand daar mede niet konde befchieten ; dat hy by het

Canon
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Canon op de Batteryen geen Conftapels noch Kruyt ofLoot befor^t

hadde, en dat hy door diergelijke verfuym, fo niet cjuaat-aardighen

fich fo fijnen enfrayen man getoont hadde , dat elk een wel konde fien,

dat hy als Commis 's Lands geld wel wilde trekken, maar niet 's Lan'ds

dienft waarnemen. Over dit verwijt fcheen den Hopman TSttys fich

meer te formalifeeren , als den voorn. Commis , want hy daar op den

Hopman Warnerius in 't aanhooren van de volle Vergaderinge feer

impertinent bejeegende, in allen fchijn , alsof hy hem daar ter plaat-

fe hadde willen baftonneeren.

Van de andere Hopluyden» waffer geen , die haaren Confrater sentiment

Warnerius animeerden , en met deffelfs advijs fich conformeerden , als HopMdcn.
ecnen D/r^ furink^ en foan Keyfer , hebbende dien nacht voorheen

den Hopman Cafper Meeuwefz,, met den Burgermeefter van Ttjjn

over 't felve fubjecl: mede geweeft in feer heevige contentie , waar by

den Hopman genqegfaam met ronde woorden degcheele Regeeringe

fufpecleerde , feggende dat het prefTeeren van de Magiftraat tot het

overgeven van de Stad geenfins over een quam met de getrouwigheyt,

die Cy aan 't Land en de Stad volgens haaren Eed fchuldig was.

Hier na wierde belegt de Vergaderinge der Gefwooren Gemeente, De
£

c[*°°"

beftaandein 4 principale Straaten , dewelke hoewel niet volkomen te viegadcrr,

konden condefcendeeren , om haar advijs te geven tot een Ca-
pitulatie te maken met den Vyand , fo ging echter de Magiftraat

voort, öm met de Gedeputeerdens van den Vyand te teekenen defe

Capitulatie

:

Tujfchenden Hoogwaardigflen , Voorhchtic.flen Vorften endeUee- Capitulatie

ren , Heer Maximilaan Hendrik , Aarts-Biffchop tot Keulen , des vaa zwoUc *

Heyligen Roomfchen Rijks- door Italien , Aarts-Cancelier en Keur-

Vorft, Biffchoptot Hildesheym, Luyk, Adminiftrator totBerch-

tesgaden, inOver-ende Neder-Beyeren , ook den Over-Palts ende

Weftphalen , tot Engern ende Bouillon , Hertog Palts Grave by den
Rijn , Lant-Grave tot Leuchtenberg , Mark-Grave tot Franchimont

:

-dis ook^ den Hoogwaardig
ft
en Furflen ende Heeren, Heeren Chriftoftel /

Bernhard,Ri{fchop tot Munfter , Adminiftrator tot Corvcy, Burg-
Grave tot Stromberg , des H. Roomfchen Rijks Furften , en Heer
tot Borkeloo, ende hierna benoemde Gecommitteerden , ende Gede-

puteerden der Stadt Zwolle , is volgens beyderzjjts voorgebrachte,

en voorgelefene volmachten , verfprooien , ende verdragen als volgt

:

1. Dat in de genoemde Stad Zwolle de gereformeerde Religie, toe-

Eeee 2 ge-
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gedane 'Burgeren, ende Inge[etenen , die in V H. Rijk^toegelatenege»

wijfens , ende 'Religiën, Vryheden , ende der[elver opentlijkje 0ejfeninge9

[uilen gemeten , ende tot dien eynde den Burgeren > twee Kerken vryge-
laten , ook de Predikanten inyeder Kerke wee, te[amen vier[uilen

zjjn , haargewoonlijk.onderhout niet ontrekken ,ookde Schooien geen on-

behoorlijk? indracht te doen, ende dewijle de Stadts (gedeputeerden Beth-

lehettij ende de Minnebroeders Kerke begeeren, So hebbende Keur-

en Vorftelijke Gecommitteerden be[waarlijkjn [pecie daar toe re[olveren

mogen, evenwel verklaaren [ulx [ijngenadigften Heeren Principalen

in onderdanigheyt ten beften voorJe dragen.

2. *Dat onder de Keurf. Doorl. tot Keulen , ende Hoogf. Cjenade tot

tJfyCunfler, Lantfurftelijke Overheyt , voorgemelde Stad des Heili-

gen Room[chen Rijkj wederom ingelijft zy , die [elve ook.by haaren 'Pri-

vilegiën, Domeyneu , Impofleu, lAccijfen , Archiven en Banifchappen

gelaaten[al werden.

3. Dat de tegenwoordige %egeerings Ter[onen tot der nieuwer k£uY»

als tot S. Pattli , onder genoegfame ver[eekjringe , en belofte der getrou-

wigheyt , gelaaten ; ende dewijle de Heeren Stadts Gedeputeerden be~

geeren,dat fecnndum antiquam obfervantiam , daar na met de heele

keur, ende verkjejinge der Gemeensluyden , gehouden mogen werden,

de Keur- ende Furfl Heeren (gedeputeerden , defepoft haaren- genadig-

ften Heeren 'Principalen ten beften te recommandeeren , ook. te bevor-

deren , dat de Stads Gedeputeerden over dat gene , dat Jy eerlang

ten [elf vernomen , ende met genadige verkidnnge vertrooftet mogen

werden.

4. Dat alle Burgeren , ende lnge[etenen vry gelaaten , hier ujt te

trekjken , oorhaargoederente verkoopen , de felve te alieneren., ende.

gevluchte arme Lant-luyden , en Vredicanten met alle het Vee en Hup-
raad uyt der Stad te laten.

5. Dat onder dit verdrag die Burgeren ende Inge[etenen , [o uyt

de Stad , als in de Stadts-Lande , ofte haaren eygenen ge[chefen ruftea

[ampt Vrouw ende Kinderen mede te ver(laan , al[o dat degevluchtede

met haren goederen vry weder inkomen mogen*

6. Dat de Stad met geen overmatig, ookniet alsmet.
c
Duyt[e Mili-

tie [al befet worden,

7. 'Dat de Vrouw » en juffrouwen van beyde Religiën in 't sude con»

vent by haarpr&benden advitam gelaten Tullen werden.

8. 'Dat de Commandeur ende de vier Compagnien,fo tegenwoordig in

ZwolJe tot ongevaarlijk. 200. manfich bevinden , met Wapenen > jak.

til
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enpaJ^ vry hier uyt trekken mogen : doch baar onder (fheur-Kettlens,

ende fijn Hoogbf, Genade tot Munfter dienfl te nemen toe geflaan , de

Deferteurs hier $nder nochtans met mede gemeynt z*ijnfullen. Oirkont

is dcfes van allerz*ijdts (gecommitteerden, ende gedeputeerden eygen han-

dig onderfchreven,

Soo gedaan in 't Velt-Leger voor Zwolle den 23. fttny. 1672.

. . ... . Conraat Nylant.

Carll. Gradthans Wern: Crans.

Bernard Rebert Fresberg. Hermen Reyfe.

De Stad Campen heeft haar begin en aanwas genomen ten tij- CAMPEN
de, als 't Chriftelijke Geloof door de Bijfchoppen van Vytrecht 'm befchrecvep,

de Geweiten daarom heen is ingevoert , en heeft fich naderhand me-

de begeven in de Societeyt van de Hanfe Steeden , dewelke tot haar

mutuele befcherminge tegens Waldemarus Koning van Denemar-
ken , die voor haar elx in 't byfonder te gevaarlijk en te machtig was,

fich verbonden naar 't exempel van de oude Republijk der zslcb&ërs,

op dat defelve elx te fwak zijnde met gemeene macht konden afkee-

ren het geweld van haare dreygende Vyandem Om defelve redenen

heeft Keyfer Maximiliaan de I. in 't jaar 1494. op den Rijx-da^

tot Worms te wegen gebracht , dat campen beneftèns Deventer en

Zwolle zijn geregaleert met den Titul en Privilegiën van vrye Rijx-

fteeden. Doch dit niet tegenftaande , istiuTchen die van Campen en

Zwolle ter oorfaake van een Tol in den jaare 15 21 . ontftaan een 011-

verfoenelijken haat en oorlog, die Keyfer Carelde V. door de ge-

duyrige emulatie en vexatie van Frangois de I. Koning van Vrankrijk

belet wierde te affopieeren , by welke occafie Hertog Carel van Gel-

derland die van Zwolle afliiteerende , haar beyde heeft veroorfaakt

der ondergang , fo datfy daarna met het Sttcht van Vytrecht gefa-

mentlijk zijn vervallen aan 't Huys van 'Bourgondien ,
* dat Campen

niet langer fubject, bleef, als tot het jaar 1578. wanneer het door den

Graaf van Rennenberg Gouverneur van Vriefland en Over-Yiful met
een belegeringe wierde gebracht aan den Staat der Vereenigde Provin-

ciën, onder dewelke het heeft gecontinueert tot het fatale jaar 167 2. befchuid^,

wanneer defe Stad fich mede den Vvand genoegfaam vrywillig onder-

wierp , eer fy dien gefien hadde , daar nochtans de noot en uyterfte

verlegentheyt haar daar toe noch geenfins drong , 't en zy men voor de

noot wilde nemen de flauwhertigheyt en vervvijftheyt_, fo niet malver-

fatie, die hethaaftig en fchandig over gaan defer Stad veroorfaakte,

E e e e 5
want
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haare Forti- want wat aangaat de Fortificatie, fo roemde de Magiftntat in een
faauc. Mifiïve aan haare Ho. Mo^. fttb dato den ~J. ^Angufti i6jz. (on-

der Nuni". 44 gcproduceert ) feer over haare tijdige vigilantie en

voorforge , waar door fy haare Fortificaticn (beftaande in 6. Bol-

werken en een Schans aan de over-zijde vanden TJful met 4. Bol-

werken en een punt) fodanig hadden- doen redreffeeren en palhiTadee-

ren , dat defelve ten tijde van 't ophreeken van 't Staten Leger aan den

Tjful byna in volkomen fiaat van defenfie en de Schot-cn ander Poor-

ten, Hameyen, Val-bruggen , Slag-bomen, Batteryen en andere

faaken van gelijke natuyr by na of genocgfaam in ordre waren ge-

bracht.

M«sazrjn. Het Magazijn 5 dat volgens de Lijfte van den Commis siper Her-

wejer eerit in voorraad hadde 25.Stukken Gefchuts met 7866.Canon-

koegels, 16. yfere Haaken, 5 2. tonnekens Mufquet-koegels, behalven

noch 247T. ponden koegels van defelve foorte , 3 1
5«vaffche en 198.

oudeBoiTchen Lonten , 6440. ponden becjuaam, enpoo.onbequaam
bos-kruyt, met gereetfehap en toebehooren naar advenant, vvierd

voor de aankomft vandenVyand (naar inhout van den voorn. Brief

aan haare Ho: Mo^. met delfelfs By-laagen) door 't Ed. Mog. Col-

legie ter Admiraliteyt tot ts4mfterdam geafliiteert met 20, Stuk-

ken Canon en 4000. ponden Bos-kruyt, en foudeuyt 's Lands Ma-
gazijntot 'Delft mede gefecondeert zijn geworden met 10. duy-

fènt ponden Bos-kruyt , 4. duyfent ponden Lonten , en 1300. Ca-
non koegels , (waar toe den Raad van Staten de Ordonnantie op den

Commis van 's Lands Magazijn al hadde uytgereykt) indien de Stad

maar 2. a 3. dagen hadde tegen-gehouden , waar mede tijd engele-

gentheyt genoeg foude gekomen zijn , om van de Stad van ts^mfter-

dam of van andere plaatfen geaflïfteert te werden met alderhande

nootwen digheden

.

Garuifoen. yot defenfie voor fo korten,ja noch veel langer tijd manqueerde defe

Stad geen volk , alfo het Garnifoen , dat in 5. Compagnien te paard

en 3. te voet beftond , als den Vyand aannaderde, dapper foude geafiï-

J°"
Mgicufi: ^cert z

*J
n gew°rden door de Burgerye^ die brandende was van coura-

ge , om haare Vryheyt te befchermen , en door de groote meenigte

van gevluchte luydcn , over dewelke de Heer Cjerbard Sloot de jon-

ge fijnen dienft als Capiteyn aan de Hecrcn van de Regeeringe aan-

boot , 't welk door de groote difordre en confufie te niet liep, voorna-

L'Efpïerc mentlijk als FSfpiere Burgermecfter van Deventer met de Gecom-

Csmpen! muteerden van Campen en een Vyands Trompetter 's nachts tuflehen

< den
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den

f*, en H. futrféth 5. nyvenvan Zwolle getrokken lijnde 's mor-
gens vroeg voor de Vergaderinge van de Rcgeeringe verfcheen , en al-

daar by fijne propofitie de Regenten wonderlijk intimideerde ,
'door en intimi-

't breet uytmeeten van de over groote macht des Vyands, en de groote M^giftraar,

fchade, die "Deventer hadde geleden ,. feggende dat defelve eenander

femfalem, en geen Deventer meer geleek, alfo het Stadhuys en

de groote Kerk te pletteren waren geraakt door de Bomben , die de

Pol-ftraat hadden 't onderfte boven «ekeert , en de doden uyt den gra-

ven geflagen. 't Gerucht van dtCe propofitie verwekte onder de-Bur-
da , hem

geren fuiken miinoegen , dat fy den voorn. ÏEfpiere cpfochten , en ïiaaftqualiifc

dreygden te willen vermoorden , dat ook licht daar op foude gevolgt b°roóken
PS "

zijn , fo hy fich niet hadde verfteeken en geabfenteert gehad. hebben.

Niet tegengaande den getrouwen yver der goede Burgerye en In- CampeR
gefetenenvan Carnpen, en de groote apparentie van genoegfaam fe- fentGecóm-

cours, vont de Magiftraat echter goet (fonder afte wachten het- be- ^„"zw^i-
fcheyt en afEftentie , daarom fy na verfchcyde Quartieren Gedepu- ie.

teerdens gefonden hadde , welke aililtentie licht even fo Coude geva-

ren zijn , a's de Ammunitie van (isimflercl.tm tot Zwolle gekomen,

daar van hier vooren) feekere Gedeputeerdens d en felven morgen
tiuTchen <?. en 10. uyren uyt te fenden na Zwolle , om met die

Stad over de tegenwoordige gevaarlijke conititutie te confereeren, en,

fo 't de noot vereytte , met den Vyand te capituleeren. Defe Gedepu-

teerdens omtrent Zwolle komende , bevonden , dat defelve Stad ai-

rede gccapituleert hadde met den Vyand , waar op fy ook niet ver-

fuymden een Capitulatie op te rechten, waarmede fy dien ft I ven

avont in ftilte weder binnen Campen quamen , werdende haare ver-

richtingevoor de Burgers gefêcreteert. Jerwijlen defe Gecommït- enr: C
-

Ali

teerdens uytwaren , quam den Overjlen ^4$ met eenig Vyands Volk overftea

dienfclven namiddag omtrent 5. uyren in 't geficht van de Stad eenig
:

"$'
'^

Vee wegrooven,fendende immiddcls een Trompetter aan de Stad, om
die op te eyfehen ; Maar alfb den voorn. Tofl uyt dien Trompetter
hoorde, dat de Stad excufeerde aan hem finalijkte antwoorden, ter oor-

fake,dat haare Gedeputeerdens uytwaren na Zwolle }(ond hy den felven

Trompetter weder te rug met expreffe laft , om in de Stad aan te fc^~

gen, by aldien fy niet aanftonts Gedeputeerdens wilden fenden, om te

capituleeren , dat hyfe dien nacht noch met Vtayr-werken foude be-

fchieten ; Daar op ook Gedeputeerdens uyt de Stad aan den Overj}en

Poft wierden afgevaardigt op een Wagen , met een Oxhooft wijn , en

een goet deel Toebax-pijpen } om den Vyand quafi te regaleeren,-

cn
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en met een Dronk op de Duytfche wijfe te ontfangen. Defe Gedepu-

teerdens waren al eer weder binnen de Stad , als de voorfz. na Zwolle

gecommitteerde , en hadden geaccordeert , dat by provifie 9. Solda-

ten in forme van een Sauve-garde fouden komen , 't welk fonder ken-

niife der Burgers gefchiede; Sodat Zwolle en Campen opeenèndag

fich fo fwaarén jok hebben op den hals gehaalt , daar onder fy by na

z. hecle jaaren naderhand gebukt gingen , en daar van fy de imerten

lichtelijk (lillen voelen , fo lang noch menfehen van defe eeuwe leven.

pe Griffier Qp dienfelven dag , dat defe beyde Steden waren overgegaan , fond

Yffuifcnd T). 'RoeliK^ Griffier van de Provincie uyt den naam van de Ridder-

deVnder"
11 ĉnaP cn Steden van Over-Yfful aan eenige Steden dier Provincie

steeden, circulaire brieven in Zwolle gedateert , die niet van den Prefident , ge-

lijk anders gebruykelijk was , maar alleen van den voorn, Griffier on-

derteekent waren , waar by aan de refpective Leden wierd genoti-

ficeert , dat fy inder haaft haare Gedeputeerdens mollen fenden , om
byte wonen de Provinciale Capitulatie, die den Keur-en Vorfttot

Keulen en Munfter de Provincie aanprefenteerden , waar van de co-

pye hier boven te lefen is in 't Bericht , dat den Colonnel Vmco Rip

perda wegens het overgaan van Zwolle uytgegeven heeft.

Defe brieven hebben ( na 't oordeel van de Heeren Burgermeefte-

ren , Schepenen ende Raaden der Stad Deventer , gepofeert in haare

Deductie , die genoemt is het Waarachtig Verhaal van 't overgaan

van haare Stad) gefaciliteert het overgaan van de noch overige Stee-

den , Leedenen Forten van Over-Tjfal felfs aan de Zuyder-Zee ge-

legen , als Vollizhoven , Steenwijk^, Hajfelt , Meppel , (jeelmitydeii)

Swarte-jlttys , Blokzijl, Kuynder en l^poveen, die alle met Zwolle

en Campen op een en den felven dag , te weten op den \\. funy te

gelijk vervielen in de macht van den Vyand , in manieren , als of fy

by een Capitulatie waren verhandelt, daar van tot noch toe veelge-c

fprooken , maar onfes weetens , geen'blijk is , niet tegenftaande wy
tot onderfoek van dien (inguliere devoiren hebben aangewent , fchij-

nende deapparentie van dien felfs tegens fuik voorgeven te ftrijden,

alfo de tijd van eenen dag te kort was , om de voorfz» Brieven na alle

de voorn plaatfen tefendea, en daar op Gedeputeerdens t'ontfangen,

met defelve te capituleren , en te gelijk haare refpective Steeden e

Plaatfen over te geven ; 't en zy waar was , dat de Provinciale Capitu-

latie voorheen of (gelijk fommige meenen) aan de Maftenbroeker

Kerk^ ofelders gefloten was , 't welk minder credit vind , als de Capi-

tulatie van de Ridderschap van Over-TJhl, op den 5. July daar

aan
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:

«* * j

aan volgende met den Btjfchopvan Alun'fter op 't Hup ter Schee*

reti> by fouvorden geaccordeert , dewelke voor de wanrheytv.

gedebiteert , invoegen delelve hieronder Numot 44. isgeprodu-

ceert.

Het oprechten van defe Capitulatie heeft fich in defe manieren toe-

gedragen :_ De Provincie van Över*Yjfnl door den vyand geconquc-

lieert zijnde, en defelve vyand naar Coevordcn marcherende, fchreven

de Heer Dom-deken Smifinkt en de Heer Grootbuys Drojï van Clop~

penburk. den 1. fulj St. N. uyt het Fort op 't' Ommer-Moer aan de

'Ridderfchup van Over-Yjful, om eenige uyt de ha ren met genoeg-

/ame pouvoirs* te committeeren , om met Smifink^ en (jrcothttys

,

die van den Btjfchop van Mttnfter geauthorifeert waren, in conferen-

tie te treden. De Ridderfchap in achtinge genomen hebbende , dat de

Steden fich overgegeven hadden , fonder reguard gcnomen.te hebben

op de exercitie van religie ten platten lande , lants-Ichulden, cVc. heb-
• gecomirntteert de Heeren van Paliatjt, Ainlërt, Sleet , nevens den

Grfner Roelink. T>cfc na d^n Hardenberk .gereyft zijnde , bevon-

den dat de BilTchop tot dcht onder Coevorden geavanccert en fel is

gelogcert was op het Huys ter Scheer : waar na toe de Gecommit-
teerden gereyft zijn , en verfcheyden conferentien gehouden heb-

ben; In de welke voor 't principaalfte de Gecommitteerden afge- -

eyfcht wierde openinge van de Privilegiën en Gerechtigheden , die de .

Ridderfchap genoten hadden onder de Regering der Bijfchoppen van

IJytrecm en 't HufSvanOoftenrijk; De retroaóten hier op nagefien

zijnde, wierde alleen bevonden een Capitulatie, die de Ridderfchap

metKeyfer forel de V. had ingegaan , als HenrikyAn r
Bc\eren

r
Bt[~

fchop van Vytrccht , met confent der Staten , het Bifdom verlaten

heeft , en aan forel de V. het Stift opgedragen wierde. Als over de

ingrediënten van 't felve meermaals gehandelt wierde, cpam des Bif-

fchops geheyme raad Have , en ftelde de Gecommitteerden ter hand

fckere acte van Capitulatie van den Biffchop airede onderteekent,

wiens inhoud feer veel verfcheeldq van 't geen met d*. Hceren Smifol^

en Cjroctbujs afgefproken was ; en voomamenïBjk , in de renuntiat

van de Unie ('t welk door de Steden aireede gefchiet was , cie in ha

, capittüatien bedongen hadden wede* onder het Roomfche Rijk te k

men) en het oprechten van een Hof van Jnftitie. Welken eyfch •>

t ftaande aan de Ridderfchap , maar aan de gcfamentlijke Staatcn

van Over-Yj]ul, de Gecommitteerde geweygert hebben in te willigen;

waar op gcontwoort wierde , dat daar in geen veranderinge te v\ -

F ff f wadi-



De O M-

594 'rVERWER.DE EUROPA,
wachten was , dat de BiiTchop nu in goed humeur wis , dat fy de occa-

fie fouden accepteren, terwijlfe geprefenteert wierde ; By aldien ymant

fulks weygerde të ondertekenen , dat men defelve fijn goederen wel

foude weten te vinden. Defe comminatoire termen , en de favorabile

pointen voor het exerceeren der Gereformeerde Religie , en 't betalen

der Provinciale fchulden , en verminderinge der geëyfehte contribu-

tien, hebben de Gecommitteerden bewoogen, om het Tra&aat te rap-

porteereiv, Edoch hebben 't fdve niet, ïo het lag, geraden gevonden te

approberen en uyt te geven : maar de Edelen toenmaals binnen Zwol

prefent zijnde vonden goet , dat het voorfchreven Trachat wel foude

werden geteykent , maar niet geextradeert , ofnytgegeven ; en dat het

in de Griffie foude worden gefeponeert , fonder aan ymant copye te ge-

ven , a!s aan de Predicanten , van 't geen tot der Gereformeerde Re-
ligie , en der Predicanten voordeel daar in geexpreffeert ftond.

De Ommer- Schans was de laatfte van alle Over-Yifulfe Plaatfen,

mer- Jit; op den U. dito als een verlatene faak (respro derehBo habita)

vc?ia^e«.

N
van den Vyand wierd geoccupeert en in poflHIïe genomen , want het

Garnifoen beftaande in dry Compagnien onder den Commandeur

K. van Arkel > denL\ Colonnel Bourmania en' den Capiteyn Ve~

velijn, t'famen 201. man, behalven de Officieren, de feekeretij-

dinre van 't fnbijt verlies van geheel Over~YJful verftaande, begon

niet alleen opentlijk te murmureeren , maar ook te muitineeren tegens

haare Officieren , defelve opentlijk voor 't hooft feggende , dat fy niet ;

wilden-vechten, en warom fy fulx meer fouden gehouden zijn te doen,

.

.ils alle de vcrloorenegroote Steeden, dat fy de Schans wilden verla-
'

ten , om niet in de Kerk opgeflooten te werden , dewelke fy daar op

ook fo fterk verlieten , dat als de Vyand op den ?*. dito quam aan-

trekken , niemand , als de Officieren noch overwaren , die uyt de noot

een deugt maakende , om een goet heen komen fagen , en haar na

Vrie(la<.d falveerden , fo dat de Vyand defe fterke Schans al mede,

gelijk fo veel andere Plaatfen fbnder flag offloot in fijn geweld kreeg,

niet fonder groote verwonderinge van de geheele wereld , dat een

Provincie met fo veel fterke en gerenommeerde Fortreffen (t'welk

noyt meer gehoort is) fich als vrywillig,en in een omfien van tijd onde*

den Vyand hadde gefubjecteert.
'

De ontrou- pe vreemc{e Intrigues en wonderlijke Directie in Over-Tjful hac

©m-YOuiis den aan feekeren Heer,die uyt Holland mede te Velde gecommitteerd"

iuütt be-

1
" was » a * ^an§ voor neenen gegeven fodan'ge blijken van fufpicie

, dat

mexkt. hy uyt het Leger aan den Tffitl , voor en al eer de Vyand de Frontie-

ren:
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ren van defen Staat hadde aangedaan, fchreefaan de Staten van Hol-

land , dat hy genoeg/aam bemerken konde , dat men fich op de Steden

van Over TJ/ul in geenen deele hadde te verlaten, en dat feekerft fou-

de zijn , dat men in Holland op fijn hoede was , alfo hy in Over-TJful

alles fag verkeert lopen , 't welk naderhand ook dufdanig heeft gecon-

tinueert , dat de geheele Provincie op de vooren verhaalde fchande-

lijke inaniere is verlooren gegaan. Om defe redenen wierd naderhand Gevluchte

by een Notificatie in Holland, bekent gemaakt, dat al de gene, die |°
r

e
^"|"

n_

eenige gevluchte goederen mochte in bcwaaringe hebben , deCelv^ op ten van

hooge boete en ItrafFe foude hebben aan te geven aan de Commiifa- inVoiiand

rilTen , die ten dien eynde met fpeciale commiffie naar Amfierdam en gccontu-

de Noort-Hollandfche Steeden wierden gedeputeert , en wierden ge-

arrefteert alle goederen, die men bevond de Regenten van Over-Tjjul

eygen te zijn. Op den zo. Jnly 1672. arriveerde tot Medenbtijk^

een Jacht, van Sijn Hooghe)t fpecialijk afgefonden , om informatie

te nemen ende ohderfoek te doen van de Goederen toebehoorende een

Burgermeefter van Zwolle, die aldaar met twee (ijner Dochteren in

feeker fchip een wijl tij ds gelegen hadden , welke goederen door de

Heeren van de Gerechte der Stad Medenblijk geinventarifeert en

befchreven zijnde , bedragen foude hebben over de twee , andere fcg-

gen meer als dry tonnen gouts : Immer dit was feeker , dat onder de-

felve dry koffers waren met contanten , die men prefumeerde te zijn

de Premie voor de trouloofe verkoopinge enverraderye van de Stad

Zwolle', doch naderhand zijn defe fo wel , als de voorfz. van 't arreft

ontflagen , en onder cautie gereftitueert.

't Is meermaalen geobferveert , en 't fchijnt een byfondere Godde- over-Yfiul

lijke en fatale directie te zijn , dat een quaat door 't felvc middel wort ftraft door

geftraft , waar door het wort begaan j De verdeeltheyt der Regenten
J,"^"

11"

van Over-TJful is voor een groot deel mede geweeft oorfake van

't verlies van haare Provincie ; de verdeeltheyt defer verheerde Pro-

vincie onder verfcheyde Vyanden heeft defelve mede geftraft , want

fy daar door tot Deventer heeft moeten uytftaan de horrible extor-

fien van de Keulfche Volkeren , tot Campen de ongehoorde uyt-

fnoorigheden derpranfclie , tot Zwolle de onverdraaglijke overlaften

en tribuiatien der Keulfche en Munfterfche t'famen , en ten platten

lande van de Munfterfche die actiën , dewelke niet te verwachten wa-
ren , als van gevleyfte duyvelen , 't welk de Munfterfche Soldaten felfs

confirmeerden , als fy de arme luyden op haare klachten te gemoet

voerden , dat de duyvels uyt de Hel waren uytgebrocken , en door hun

F fff z op
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op d'Aarde een nieuwe Hel quamen op te rechten, om de Luydenook
te tormenteeren by hlar leven.

'towaan ^e tijdihge van dftTchandelijk en Tubijt overgaan van de geheele

van om- Provinciè'vah Över-Tffnl vloog aanftonts geheel Vnejïandzn Groe-

wektgroote ningerland door, en verwekten aldaar al fo grooten vreefeencön-

v
lt

f'a
e
i"

ftemac ie ' a ^s net doorbreeken der Franfchen aan 'c Tolbnji , en h

Gfücuin- verlies van Z t in Holland caufeerde , want elk ftont verle- -

gen en verwachte den V/and alle' omfien , niemand wift , vvien het

eerft gelden Toude , alïb 't geheele Land onbedekt , en Tonder de min*

fte arTnijdinge voor hem open hg , elk wilde-fijn befte meubiie goede-

ren vluchten , en niemanf w 'ft by na waar heen ? eenige die haare goe-

deren uyt de Steeden willen vervoeren , wierden defelve door op-

loop en plonderinge van 't gemeene volk quyt , de Regenten die me-
de wat meenden te Talveeren", moften" opentlijk het vertvijt hooien,

dat Tv verraders waren , en de Gemeente in defen algemeenen noot

wilden verlaten, de Re^eenn^e ftont raadeloos , eh't Vo'k rede- ,

loos , allo 't felve als een pot te vu/r opliep , en voort alles in confufie

bracht.

v«g tdetio- Dq Heeren Gedeputeerde Staten van Vriefland Tiende , dat den ge- ;

•reet- heelen Jaft vanditonheyl op haare Tchouderen aanquam, wierden te
te" £:i rade , om de Heeren Raden van 't HoTvan Tuftitie te verToeken , dat Tv

'r H 't van
, .

i i ï i- ri rr ^

e i n haar m dele cxtreüftteyt met raa i en daad geherden te amfteeren, waar
Vucüaad. op beyde die illuftre Collegien 's nachts tufTchen den \\. en '4. Jtwy

binnen Leeuwarden in alle ftilhcyt by een vergaderden, alwaar ge -

proponeert vyierde den defolaten ftaat van haare Provincie, hoe dat de

Pa'Tigievan Mepbel rechf::ria 'hicknm en voort de Dongeldeelen in't

Bilt door tot Harlimren toe om haare hoogte niet konde geinundeert

erden ; dat dé twee SchmTen op die Paitigie gelegen , als Breber*

en de Vriefc'oê Patten genoegfaam geplaneert waren , en geen weTen
meer ha Ide.n d\i de Militie op haare repartitie ftaande tot Tecuriteyt

van de Frontieren van andere Provinciën Todanig was geëmployeert,

datter tot beTettinge van haar eygene Provincie niet een eenig Sol-

daat overig was, als alleeneenige Compagnien onder den L t. Ge-
neraal sAyiua , die uyt Over-Yjfxl quamen aflakken ; en dat haare

Magazijnen en de Wallen der Steeden van Artillerye, Ammunitie
en Vivres onvoorfien , en heel ontbloot waren , en in 't geheel niet of

we/nig in voorraat was tot defenfie. Hier op begon men te delibe-

reeren, hoe men de Provincie 't beft Toude Talveeren uyt de tegen-

woordige noot en ged'reygde geyaaren , die haar dicht boven 't hooft

hin-
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hingen, en wierd geproponeert , dat fufx foude moeten gefchieden ^
door een van dcfe bcyde middelen : Of dat men uch met alle vigeur en dsan

t

"ricit-

gemeender hand foude trachten te defendeeren , en het uyterite te wa- fl!"
»«'"

gen ; Of dat men ïich met een Provinciale Capitulatie uyt die onhey- j^emtdcU*-

len ibude redden , en in cas van Capitulatie, dat men dan voorts be-

- hooide gedachtig te zijn, met wat conditien men de gemeene wel- - ,

vaart het beft foude konnen verfeekeren. :

Na eenice réciproque concertatien , enna dat de Predicanten der cn se«°™en

Stad Leeuwarden in dele Vergadennge verlcheenen, en bylondcrlijk refoiiuietot

hadden gerecommandeert het Poincl: van Religie en gemeene Viy- JanViuidC
heyt , wierden alle difTiculteyten aan een zijde geftelt , en een animeufe

en cordate refoluiic genomen , om tot behout van Religie en Vryhëyr,

proaris & focis met gefamentlnke hand het uyterfte te wagcn,en goét

en bloet tot den laaiden eitort t^ fpendeeren ; Men deputeerde aan- Gedcputecr-

ftonts uyt het midden van defe Vcrgadcringe eenige Reeren aan haare tlens cm-

Ho: Mor. aan de Staten v.tn Holland , aan 't Noorrler-cjuarticr, d'en'om °üL

aan St id et Landen en aan AmRerdar/t (die alle daar na fjndcr.troofï ftentie,

ofde minfte aiTiiiVentie weder te rug zijn gekomen) men refol veerde,

om alle fluyfen open tefetten, en alle Polders en bedijkte Landen te alle midde-.

inundeeren: men deed een Ooontbod van den Uytfchot van alle Ste- L
c^Iai! %

j /-> i- s

L iii! reiffietn het
den en G netenyen, die daar op.met vreugde uytmatcheerden na het werk ge,

Heeren-Veen, om fich daar met de weynige aankomende Militie on-
ftdr'

der den Heer L f
. Generaal Aylux te cbnjungeerèn , en een Legert-

jen te formeeren , om daar mede den Vyand te verwachten , en te be- en een ii-

toonen , dat fy noch van 't rechte bloet der oude en beroemde Vriefen p^onde"?-,

waren, die in ftantvaftigheyt alle Natiën overtroffen ; Men lichte by geformec;.:.

Patent uyt de Ueylerfchans dry Compagnien met allen voorraat van

Oorlog enVivres, uyt de Stad Embden twee, en uyt de Nieuwe-
of L inge-tikk^rs-S ch tns mede twee Compagnien met den Com-
mandeur, alle tot haare befoldinge ftaande , die het voorn. Legertjen

hielpen vergrooten; Tot welken eynde men mede Patent font na Licr-

oort , om ook van daar te trekken twee Vriefche Compagnien ; Dappeiheyc

Doch den Commandeur Siegers conhdereerende de importantie van cTmmfe:
die plaats , weygerde 't felve Patent , fonder expreffe ordre-van de Ge- 4c« **«

neraiiteyt , te obedieeren, want hy met het uytlaten van die twee com-
pagnien maaralleen noch 3. compagnien foude overgehouden^

heb-

ben, dewelke alle dry op de repartitie Van de airede overheerde Pro-

vincie van Gelderland ftaande geen betaal inge van daar hadden te

verwachten , maar in plaatfe van rlren focht den Commandeur fijn aan

F fff 5^
be-
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'bevolen Poft met meerder befettinge te verfeekeren , waarom hyal-

omme bekent maakte, dat alle die gene>dewelke van buyten binnen het

Fort aan de Fortificatien wilden komen werken , fouden groote dag-

huyren verdienen , door welk middel hy veel Land-volk binnen trok,

dat hy al op geweer fette en dede exerceeren , en binnen het Fort be-

llooten hielt.

voorfichtig- Het voorfz. Leger, dat immiddels tot 13. a 14. hondert Solda*

•Ayiua*

3" ten » en een reedelijk getal.Burgers en Land-luyden aangroeyde,wierd

Teer voordeling door het commando van den wehgemelden Heer

ssijhta op de Frontieren in fo continueelen beweeginge gehouden,

dat niemand van de Officieren felfs konde weten , -hoe fterk offwak

fy waren.

Conftitutic :i De Provincie van Groeningen en OmLwden was op de' onver-
van st.,den Wachte tijdinge van 't verlies van Over-T(fut evenfo mininpoftuyr
Xanden op . r

'
r o >J r i

de ujdii'ge van derende , als die van £rie[lana, de Schamen daar om heen wa-

i?es vïn
Vei" rcn wel alle in haare Fortificatie net opgemaakt , en elk met omtrent

Ovei ïrtui. 15, duyfent ponden Bus-kruyt en alles naar advenant geprovideert

,

maar waren alle met veel te weynig volk befet , als haare defenfie ver-

eyfte , om welke reden de Staten defer Provincie mede refolveerden,

Evacuatie op de OuDE-of Bellincvvolde r-S c h a n s van volk

ou de en van a^e Oörlogs-en Levens-middelen te evacueeren , en de Forti-

s ch AN5, ficatie te Hechten , .alfo fy genoegfam binnen 's Lands , en van buyten

met de Nieuwe- of Lang-akkjr-Schans bedekt lag , uyt welke reden •

fy aan den Commandant Husman ordre fonden, dat hy die Schans van

alles foude evacueeren , om welken tijd defelve mede van de Gecom-
mitteerdens tot de Secreete Correfpondentie by een briefontfing ex-

preflfe laft, om de Schans te defendeeren. Commandeur Husman
door dcCe contrarie ordres verfet zijnde , dacht dat het gebod der Pro-.

vinciale Staten behoorde te prevaleeren, waarom hy de Schans verliet.

En alfo men in Groeningen niet een omfien voor de aankomft des

Evacuatie Vyands verfeekert was , en om dat de Nieuw e-Sc hans den

nieuwe. Vyand in fijn aannaderen na de Stad geenfins konde beletten , wïerd
schans by de Staten van Stad en Landen gerefolveert, de Nieuwe- Schans ook

te verlaten , ten weiken fine fy derwarts ordre fonden , volgens de

welke daar uyt gelicht wierde het Garnifoen beftaande maar in 2^v

Compagnien met al den voorraat van Stukken , Ammunitie en Pro-,

• viant , die t'famen na Groenmgen wierden vervoert , uytgenomen 2.

Halve kartouwen , die den Vice-Commandant Husman vergeten

hadde , gelijk mede de ordre , dat hy voor fijn vertrek de principaalfte

Poften
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Poften der Fortificatien foude demolieeren , 't welk hem by den

Hoogen Krijgs-raad naderhand caufeerde een Sententie des doods,

óm gehangen te werden ; maar aangefien de faake naderhad om rede-

nen geitel t vvierd in handen van feekere Commiiïariffen , is de voorige

Sententie gealtereert, en hy fimpelijken gecondemneert, om alleen 2.

jaaren de piek te dragen , eer hy weder als Capiteyn foude mogen die-

nen ; Dcfe fchande heeft Husman met fijn goet comportement en

door fich felfs exemplaarlijk te evertueeren geheel vernietigt , ia voe-

gen hy kort daar na weder in employ raakte.

De Staten van Stad en Landen hadden als voorfichtige Regen- M»ft#ao?.t

ten in tijd van Vreede haare gedachten al laten gaan over het aanftaan- GereiaalVan

de onweder , dat fy te eemoet fagen , en gcdelibereei t , wien fy als een de Provlncie

r 'r : ir i
-

cd Gouver-
Militair Hooft louden verkleien over haare Provincie , en daar toe ge- neut van de

nomineert den Heer £aret Rabenbaupt Baron de Sucba , die fich in n^l-n
106 *

het Land van Heffen onthielt; dewelke fy fo door brieven , als door

befendinge van den Capiteyn ^Vrot Vice-Commandant van de "Buur-

tang difponeerden , om naar Groenïngen over te komen, al waar hy

. naar al het voorige gepafieerde arriveerde , en voorts tot Lt . Generaal

van de Provincie , en (gouverneur van de Stad wierd aangenomen, ,.

• waar toe hy fijne commiffie fo haaft niet hadde ontfangen , cl hy (telde goede ordie

op alles de gerequireerde ordres. En niet tegenftaande ter fclve tijd
fldt'

binnen defe geheele Provincie niet meer Militie was , a's 2, a 5. ou-

de Compagnien, en daar by van de nieuwe liclïtinge fo veel , dat ai het

Krijgs-volk het getal van 1200. mannen niet kondé fisrmontecren,

fo refolveerde hy echter met eenig volk, onder den L*. ten Eeroe in de

verlaten T^jemve-Scbans weder poft te vatten ; doch aifo fijne ordres

door den voorfz. Lieutenant niet exact wierde nagekomen , fo wierd

hy daar in van den Vyand geprevenieert , dat den voorfz. L%. fijn le-

ven kofte, want hy naderhand op den ii. ftt'y in conform it e' van de

Sententie van den Hoogen-Xrijgs-raai is gedecapiteert.

De Vyand, die met eenig volk uyt Ovt r-ljfui over Steenwijk naar <k« ovet de

Vriesland in aantocht was , kreeg onderwegen kondfehap , dat beyde fuimiuee"

de Staten van Vriesland en Cjroeningen niet alieen gerefclveert hadden,

om fich naar allen vermogen te defendeeren , maar dat fy defelve refo-

lutie ook begonden ter executie te leggen met de voorgenoemde
middelen van defenfie , waar over hy gew« Idig begon te fulmineeren,

voórnamentlijk over de Yriefen ,

r
. ogende den Bijjcbop van Mm-

fier onder anderen : Der TeujfeLbjhle die <?fafen, meenende daar

mededePredicantenvan Leeuwarden , als of fy de Helle verdient

had-
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hadden met het vigiieeren voor haare Kudde, daar hy nochtans felfs'

Jsiet minder als de Helle verdiende, doordien hy fijn eygen Kudde

tegens haaren wil en dank tot den Oorlog prefie , en onfchuldig ter

nacht-bank overleverde , niet ontfiende te difponeeren fo wel over

I aar bloet , als over haar goet en welvaren , dat geen Biffchop ofHoe-

der der Gemeente, maar veel eer een Huyrhng, ik gefwyge een

- Wolf pafte.
.

onfiir ger.o. j-j., verandert daar on fijn deill-yn,dat hv oenonien hadde,om Vriei-

opy^iefland land te mvadeeren , en vond ^oct , Couvorae» te belegeren, en de
verandert, yoorn. verlate Scharïfen in poflètfie te nemen, 't welk hem ook fo,

en neemt in wc * fuccedccrde , dat hy niet alleen de 'Deykr-cn Oude- maar ook

Deje?
edc NifHvee-Scb**)s met de IVwfchooter-zie! ,'t Hup te Wedde en al

«e-en. Nieü' wat daar omtrent gelegen was , met het geheele Weiier-cruartier,
we-Schans, fonder de mhifte refilrcntie incorporeer ' e.

Binnen de Niéuwe-Schans quamcenen Martel Generaal Kr
Marteifoekt Commifiaris van den Biffchop v.xn *9\innücr , die door een Trom-
<IenCom- _ . -J ^ 1 1 71 1 c- 1

maatTeui petter aan Capitéyn 'Trot-, Commandant van de Kerke Schans de

bo v 'b.
B c il r t a n c ( dewelke uyt Groemngen met alle nootfaakelijkl

Tang e den getrouwlijk wierde gefecon deert) mondeling dedefeggen, dal

peeren""
1* % verftaan badde, dat hy Commandant wel genegen was, om

hem eens tefpreeken , allo hv plein pouvoir met Blancos van den Bif-

fchop onderteckent haddc , om Accoorden en Capitulatien temaken,

fo 't hem jjoêt docht , om welke redenen hy verfocht , dat de Com-
mandant hemdoor defen Trompetter oen weeren de Tijd ee

die daar op, plaats, Wanneer en waar fytYamen mochten aboucheeren. De Com-
als een ge- ,

,. . n t _ _
tromven mandant, dienoyt van intentie was £cwecit, om met hem ^yvlar-
oflkier

, tei of ymand van den Vyand te coniereeren , veel min daar van eenig

blijk gedaan hadde, merkende, dat Al nel hemdoor Ioosheyttot

verraad trachte te difponeeren, gifaan de Wereld een exempel van on-

verbrooken Trouwe tot iï]n \ 1 , en ahtweorde aan Ma&
tel weder mondelinge door den feiven Trompetter , dat hy noyt had-

de gefeyt, met hem te willen fpreeken , maar by aldienhy <JAlartel

gerefdl veert was , met hem eenige conferentie te houden , dat hy dan.

was
'

r
inofte komen, daar hy Commandant was. Alartel fond hier op door

Martel xm- een tweeden Trompetter een Brief, daar in hy voorfrelde degroote

tic deer.

1
* macht en fuceeflen van fijnen Biflchop en deflelfs Geallieerden, het

verlies der Staten van fo veele FortreÜen , en de apparentie van het

confecjucntelijk overgaan fijner plaatfe., die geenfins was in ftaat , om
haare triumphante wapenen ook voor weynig dagen te refifteeren, te

ver-



doch een

Comman-
dant-,
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meer, dewijl alle omleggende Schanfen al verlooren, 'en daar door alle

paffagies en advenüen tot fecours benomen waren ; en daarom fo hv
iijne Schans wilde overgeven, beloofde hy, dathy hem fonde doen

genieten de fomme yan 200. duyfent guldens , of het befte Adelijke

Sticht in "VVeftphalen , en aan eiken Capiteyn 50. duyfent guldens.

Dé Commandant Vrot , die eerlijker was als Martel en deffelfs geneteufe

Principaal , en deteftabel reekende, fich aan Vaderlands verraat fchtil- ^ï00"

dig te maken , nodigde by fijne tweede antwToort hem tjfylartel met van den

den Biffchop en alle deffelfs adherenten tot fich op een conferentie ,

daar in hyhaar eerft fo veel Koegels foude fchenken, als hem Gul-

dens waren geprefenteert , eer hy van eenig accoord wilde fpree-

ken.

Defen braven Commandant fteldê voort op alles nodige ordres, en die °P a,,e
.

s

dede alle Officieren op de Wallen vergaaren, dewelken hy voorhielt zeCide or-

de fterkte dier plaatfe , haar afvragende., offy aan de Fortificatie yets drcs ftclt'

willen te verbeeteren , en of fy ook wel de Schans fouden willen over-

geven ? daar op fy antwoorden : Neen. Offy dan met hem tot den
Iaatften druppel bloets fouden willlen vechten ? en of fy fulx met eede

wilden bel00ven ? feyden: fa, 't welk gefchiet zijnde, belafte hy
haar Commiflariflen uyt de haare te verkiefen , om hem ook den Eed
af te seinen, dien hy ook prefteerde , waarop fy alle in courage, als

eerlijke Soldaten continueerden.

Martel , die de courage van defen vaillanten Commandant eens
de

e

g y r
j"

n

c
^

wilde beproeven, die hy door geld onkreukbaar hadde bevonden, doetveria-

maakte de mijnen van belegeringe , en begon de Schans met Canon te
ten *

falueëren , maar wierd fodanig gerefaluëert , dat hy na korten tijd ver-

trok , achterlatende eenige doden en gevangenen door een uytval van

die van binnen , dewelke meer voordeels foude hebben gedaan , indien

feeker Capiteyn in dien uytval fich mannelijker gedragen hadde , daar

over hy ook in de gevangenifle raakte. Ondertuflchen quam het ge-

heele Leger voor Couvorden.

De Stad Couvorden is voormaals by de gehecle wereld voor ^enIc"
onwinbaar gereputeert , en by allen Ingenieurs voor een perfect. Mo- fchreven

del gcftelt geweeft van een volmaakte Fortrefle , fo van wegens haare gronde"
15

Naturelle als Artificiële fterkte : want fy als een Poorte van de Pro- naturelle
* * * Priel <*

vincien van Vriejland , Cjroeningen en Omlanden zijnde , tot aan de

Contrefcarpen toe wasomcingelt met Veenen en inpaffable Moeraf-
ièn , die mede onder water konden werden gebracht , tufïchen de-

welke fy alleen konde genadert werden door dry fmalle adyenues en

Gggg paüa
:
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paffagien, als over de H'aar , 't Cj'alge. veld en 't Leemverke-veld,

waar tegens fy verfterkt was met 7. Bolwerken, die haare namen

voeren van de 7. Gelinieerde Provinciën, met 7. Ra/elijnen, 7. Hal-

ve-manen , een Fauchebray , een hoog Contrefcarp en dubbelde diep»

Grachten, met twee Poorten en een Kafteel , dat met 5. byfondere

Bolwerken en een Gracht aan de zijde van de Stad omtrokken was.

Wegens dit uyterlijk poftuyr hadde defe Stad reden, om te gloriecren

over haare fterkte , en om te verachten en te braveeren alle vyande-

lijke attacjuen , die haar van ymand fouden konnen aangedaan w7erden,

in cas fy met een gerecjuireert Garnifoen en Magazijn was geprovi-

verfwakH" ^eert - Maar het gemeene ongeval , daar aan alle Nederlandfche For-

treffen zedert 22. jaaren hadden geparticipeert , heeft defe FortrefTe

mede gepriveert van haare fo naturelle als artificiële fterkte , en haar

onwaardig gemaakt haar oude glorie en renommé. Want wat aangaat

haare (ituatie en naturelle fterkte , fo is waarachtig , dat de Inwoon-
deren van Coavorden voor omtrent 20. jaaren, door toelatinge van

den toemaais wefenden Commandant Bjma-, haar de omleggende

Jaage Landen niet alleen hebben tocgeëygent , maar defelve ook met
flooten en doorgravingen gefepareert , en van jaar tot jaar opgedroogt,

met dijken omringt, en met heggen beplant , invoegen 't gene voor-

maals onder den naam van Moeras bekent was, ende nauwelijx een

fchaap konde dragen , zedert eenige jaaren reede tot goet , hart en vafr.

fo botiw-als wey-land is gebracht , en alfo onder het commando van

d^n Colonnel Broersma geconferveert , en meer en meer gecnltiveert; •

Want hoewei verfcheyde Officieren by diverfe occafien den voorn.

TïïccYsmci hadden aangemaant , dathy in gevolge van de ordres van

Sijn Hooghejt den Heere Stadhouder Fredrik^ Hendertl^ H. L. M. ge-

geven aan den Colonnel en Commandeur Sterrenburg dat hy de lage
'

landen tot verfterkinge van foüvorden behoorde onder water en drif-

tig te houden, en tot dien eynde alle afvvaateringen te doen ftoppen en

vullen , fo hadden defelve geen andere antwoord bekomen , als dat

voormaals tijd van oorlog , en nu tijd van vreede was , in dewelke de-

Burgeren van de Landen behoorden te proflteeren. Even fo waren tot

niet geloopcn de Vecnen van de naaft gelegene Dorpen, als Dalen y Er-

men, Schoonebeek^en die na 't Hujs ten Kloofier gaan, Want defelve

alle fodanig waren aangetaft , afgebrant en gegreppelt , dat fy heel

droog lagen , en met boek-weyt en andere vruchten tot groot profijt

der eygenaars befaayt waren , in voegen fy geen meer water tot noot-

zakelijke verftcikinge van Coavorden konden toebrengen. Daar en

boven
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boven zijn de fmalle en Iaage weegen , leydende na de Vriefche en en door het

Bentumer Poorten , niet alleen verbreet , maar ook ongemeen ver-
J"

1}^"
hoogt, zijnde tot onder het Contrefcarp hooven en velden gemaakt, wcegeï.

daar voor heen niet dan kolken en wateren waren geweeft , door alle

het welke de FortrefTe dier maten van tijd tot tijd is verfwakt gewor-

den, dat ten tijde, als de Biffchoppen van Keulen en Alvuiler daar

voor quamen , geen Artillerye te fwaar was , om rondom de FortrefTe

te pafleeren
;
]a was felfs den laatften winter het water daar door in de

Grachten fo laag gebleeven, dat het uytgehouwen ys byhet yfen of

byten niet als feer fwaarlijk onder het ander konde gebracht werden,

en de buvtenfte zijde van de Contrefcarpen daar door fodanig gefon-

ken , dat een man daar in op de knycn leggende , van binnen uyt den

bedekten weg niet konde ontdekt ofte geilen werden.

De Artificiële fterkte beftaande inde.voorfz. Bolwerken, Rave- peFortifk.t-

lijns, Halve-manen , Kafteel en Contrefcarpen , van circuit omtrent
{èn.^

em "

dry cjuartier uyrs gaans , was door 't niet onderhouden van de Aarde-

werken , Wallen , Verlaten , Palliffaden , Stormpalen en vorderc

nootfaakelijkheden tot defenfie ook fodanig verfirymt , dat daar in feer

veele defecten wierden bevonden ; Want alhoewel de Heertn %aden

van Staten, by de ordinaire vifitatien, de voorfz. dingen en 'traeen

daar aan wijders dependeert , van tijd tot tijd hadden beitelt en aanbe-

fteet , fo is 't nochtans , dat de aannemers van dien het 2eld wel ge-

trokken , maar 't werk noyt , fo
?

t behoorde , voltrokken hebben , door

't manquement van Opfienders en Controlleurs , aangefien den Com-
mandant 'Broerswa , die fulx hadde behooren te doen, of felfs, of lijn

Soon aannemers waren , often minften aan de werken participeerden,

hebbende (by exempel) om te profiteren, dat men de aarde van de hoo-

-ge velden buyten de Poorte niet behoefde met ^roote koflcn binnen te

halen, de Borftwetingen van de Wallen rondom van tijd tot tijd, meer

als 2. voeten breet doen aftkel:en,om defèlve daarmede te verhoogen.

De Verlaten waren in defen tijd fo lek en ondicht , dat daar door De verlaten

x FCynig v. -er m de Gracht was gebleeven , 't welk , na het feggen van
v,arc '1

eenige Officieren , de Commandeur Broersma , cenigen tijd voor

heen wel anderhalve voet foude hebben laten aflopen , alleen om be-

cjuamer te konnen vïiïchen , waar door gecaufeert is , dat op fommige
plaatfcn van de Contrefcarps-Ravclijnen en Halvemaans- Grachten'- 1^. ondlP-'

geen 2. voeten waters , en in degraote Gracht van de Halvemaan
tot aan de punt van \ Bolwerk Gelderland achter het Kafteel niet bo-

ven anderhalve voet waters wierd bevonden op een fo bicede fantplaatj

G 2 2 2 z datterö O ©
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datter 8. mannen en front over konden rnarcheeren , fulx dat den

Commandant Broersma diverfe reyfen heeft gefeyt , dat fcottvorden

van die kant fo fwak was , dat by aldien de Vyand de plaats daar atta-

queerde , hy feer licht door de Gracht tot op 't Kafteel konde raaken,

door dien het felve van die zijde noch met een gracht , noch met pal-

lifïaden voorfien was , gelijk de Vyand de Stad aan dien hoek ook ge-

attaqueert heeft , waar toe Broersma fchijnt aanleydinge gegeven

te hebben , alfo hy in 's vyands Leger tegenwoordig was , en met den

'Bijfchop van Munfler dagelijx confereerde.

'tMagazjn Het Magazijn , dat in eenige deelen redelijk voorfien was, had

eeetütvan groot geDrek aan andere nootfaakelijkheden , want hoewel de Fortrefïè

.

xcoegels,
:

met 28. Stukken Gefchuts en 1. Mortier omfet was , fo manqueer-

den aan eenige der felven genoegfaam. geproportioneerde Koegels*

gelijk tot 8. Veld-ftukken 6. ponden fchietende fich maar 2100.

koegels bevonden, waar by, als noch 20. duyfent ftuks verfocht

wierden , antwoorden feekere perfonen van Staat : Alfo de Franfche

Belegeringen felden lang dityren-,fullen der koegels-, hetgetal van 2100

verdubbelt zijnde , genoeg z.ijn. En genomen het getal der koegels

fufficant ware geweeft , fo hadde men echter het Gefchut niet na be-

Affuyten, hooren konnen hanteeren uyt gebrek van Aftuyten , alfo in 't Maga-

zijn gene der felve tot een referve waren geprepareert , en dat de ge-

ne , die onder het Canon op de Wallen ftonden , door ouderdom wa-

ren vermölt en onbequaam geworden , in voegen men geen Canon in

de Fauchebrayen konde brengen en gebruyken , dat feer voordeelig

foude zijn geweeft , wefende geen nieuwe (volgens de verklaaringe

van den Commis van 't Hof ) zedert 26. a 28. jaaren gemaakt , maar

alleen defe oude fomtijds aangeftreeken en geteert. Daar en boven

was het Magazijn gedeftitueert van voorraad van bequame Mufquetten

ooriogs- en pieken , formen tot mufquet-koegels , granaten , domme- krachten,
luyg» khaaps-vellen , touwerk , keepen , Salpeter , fulpher en terpentyn tot

de vuyr-werken , Vriefche Ruyters , deelen , fparren , balken , fe-

ment , fteen , kalk en wat diergelijke in een belegeringe hoog nodig,

foude mogen zijn; Item van gemalen meel, broot , bufquyt en ver-

fcheyde andere nodige Vivres ; Doch het voornaamfte defect in 't Ma-

en Bos- ga2Ön öet̂ ont *" bos-kruyt, waar van in 't geheel bevonden wierd om-
kruyt. trent 40. duyfent ponden , daar afmeer als 2 5. duyfent ponden geheel

geklontert, aan een gebakken en daar door qualijk te gebruyken was.

Hier op dient geremarqueert , dat een Half Cartouw fchietende
v

24. ponden yfer toteene ladinge ve^evft 12» ponden kruyt; dat het.

binnen.
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binnen een uyr 3. maal kan geloft werden , facit yderuyr 3 6. pon-

den ; datter eiken dag 16. uyren mede kan geageert werden , 't welk

yder etmaal aan kruyt bedraagt 576. ponden, en in den tijd van 10.

dagen 5760. ponden ; en dat de 6. halve Cartouwen , die hier öp de

Wallen ftonden , binnen de 10. dagen requireerden 34560. pon-
den kruyt , die , den voorraad in 't Magazijn byna alleen fouden ver-

ilinden , fonder dat voor 't refteerende Canon Mortier en Mufquetten

yets van importantie over bleef.

Het Garnifoen , dat meeft uyt nieu-geworven volk beftont , indien
'
f Ganiifben

het fo wel ten oorlog geexerceert , als fterk in getal ware geweeft,
oe§e Cl

ibude niet op fich geladen hebben den fmaat en indignatie van de ge-

heele wereld, van dat het fich fchuïdig gemaakt heeft aan te fiibiten

overgeven van een der gerenommeerfte FortreiTen onder allen ; want
het oude Garnifoen

,

't welk beftont in twee nieuwe Compagniente
paard onder de Ritmeefteren Hagewold en ^jferberg, en isj 5. 011-

'

de en 8. nieuwe Compagniente voet, die t'famen byna 1000. man-
nen konden uytleveren , was 6. a 7. dagen voor de Belegeringe ver-

fterkt met het lafhartige Garnifoen uyt Schenkenfchans , dat hoewel

het 18. Corapagnien ofomtrent 1200. mannen hadde uytgemaakt,

als het noch in Schenkenfchans lag , onder wegen echter fo was ver-

lopen , datter niet boven de 350. koppen , uytgenomen de Officie-

ren , binnen Cmvorden raakten , welke plaatfe fy even fofchandelijk,

in weynig dagen hielpen verliefen , als fy Schenkenfchans hadden ver-

loren , het welk met defe Fortreflfe byna egaal, en altijd de 1. be-

roemde Fortreflen waren geweeft van den geheelen Nederlandfchen

Staat. Van defe 350. mannen quamen voor de efteclive belegeringe

• noch te deferteeren meer als hondert , fo dat het geheele Garnifoen

nnalijkbeftontineengetaltuftchende iaoo en 1300. koppen.

DeHeeren Staten Generaal , uyt confideratie van de byfondere Het Com>

importantie defer plaatfe voor de twee Provinciën van Vriefland en Mandement

*•* • v/r 1 1 rr- • r i

J r wortLroeif-
Groemngen , dirhculteerden wegens eenige lulpicie gerondeert op Ie- ma onmo-

creete intelligentie tulfchen den Biffchop van Mmjler en den Com- men'

mandant defer plaatfe , genaamt Wighlod van Broersma , defelve

Fortreffe aan den felven Commandant in tijde van belegeringe te ver-

trouwen, waarom fv hem met patent na 't Leger van Sijn Hooghep
aan den YJful fonden , om aldaar in qualiteyt als Colonnel te dienen;.

En onaangefien hy fterk folliciteerde>dat fijn Soon, die een Ritmeefter

tot Groeningen was , mochte in fijn Commandement gefurrogeert

werden, fo wierd fuls echter afgeflagen , met vertrouwen, dat niemand

Gggg 3 het :
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het felve meer Joude menteeren , en de Stad beter maintlneeren , als

en op Bu- den Lt. Colonnel Jokan van
rBmum , aan wien het felve Comman-

te«tf
e<lef

' dement , door een acce van haare Ho. Mog. 'm dato den 28. <Mej
wierde gedefereert , om geduyrende de abfentie van den Colonnel en

Commandeur Broersma aldaar het felve byprovifiete exerceeren.

De Heer 'Burnm-i alvorens hem dit Commandemcnt ware gecffe-

nïet incli. reert , terwijlen hy bemerkte, dat op hem dien aangaande wierde gere-
acerd*.

flecleert , was te rade geworden , in plaatfe van om dit avancement te

ioiliciteeren om benevens andere ookdeHeeren A- v.Pierjfen en

<ƒ. v. (jhemwer.icb als Gedeputeerde ter Vergaderinge van haare

Hoog Mog. initantelijk te verfoeken, dat fo wanneer dicfaake ter

Vergaderinge van haare Ho. tJfyCog. op't Tapijt mochte komen,
I: t haarEd: mochte believen na vermogen te beforgen en te helpen

dirigeeren, dat het voorfz. Commando van Coavorden hem mochte

voor by gaan , en hy van fo een befwaarden charge zijn en blijven ge-

excufeert , en als hem het felve airede was geinjungeert , dede hy ver-

fchevde infrantien met pregnante redenen by de Heeren Gedeputeer-

ae»St;iteïz>.?!iP
rrtefland,d!\thazr Ed. sJAtof. mochten gelieven te

procureeren by Stjt$Hoogheyt den cPrince van Orange , mitsgaders

de Heeren Gevolmachtigde te Velde , ten eynde hy, voornamentlijk

by voorval van belegeringe , van fijn provihoneel Commandement
mochte werden geexcufeert , en vermits 't Leger aan den TJful toen-

maals wierde gediflclvecrt, dat de voorfz. Colonnel Broersma moch-
te werden geordonneert , fijnfuncüe binnen de Fortreffe £onvorden

perfonelijk weder te komen waarnemen; alfo hv feekerlijk voorheen
,

fag, dat wat trou en devoiren hy mochte komen aan te wenden, noch-

tans geen genoegen foude kennen geven aan (ijneHeeren enMeefters,

noch aan de wereld wegens haare gepreoccupeerde opinie over de im-

prenable Fortrefie van Coxvorden, daar (y nochtans van haar naturelle
|

•omdïtCou- fterkte , waar door fy 't meefr. was gerenommeert , niet alleen was be-
vorder, van rooft irmr ook weae^ns haare artificiële fterkte , Magazijn en Garni-

fteikte en loen in f© iobcren itaat gebracht , als hier vooren is gedemcnlrreert,

lijkheden
en a^ s ^c ^ ro

fi
en Gedeptitetrde des Landfckaps T rente in feckere mif-

Wisberccfc. fiv* aan de Heeren Gedebuteerde Staten van de Provincie van Vries-

Ltr.d met de Ce woorden klaagden : Ondertnffchen moeten ivv "V Ed.

Jiioq. by defe (rele^eathcvt voord-raven den (leckttnioefUv;t van Cottvor-

den-t welk. Fort fodardgis vaorfien , datbyna van alles ,
*/ rve'k. aaar

hoort te z.ijn } qebrek^ i* > Cttde j§onnté U Ed. Mo*, verfeekjren , dat

volgens htt bericht , dat w) 1 r heb', en > die plu,:-ts in cas vm vyan-

dehjke
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«tftijke Attaque 3 vpèj'rtig dagen[al komen refijlee^en , daarom wy V £d.

fjföog, feer
r dienfi-vri:nd-en nabujrlijl^ verfoei; en , V £d, Mog, ge-

lieven te belpen beijveren > dat de voorfz*. plaatfe ten fpoedio(ie,i r/iaa

worden voor/ien , en dat daar wede niet ten uyterften gemocht wcrdcy
wanneer bet wel te laat mochtezjya.

De Lt. Cölonnd Bnrum , na lange vergeeffche follicitatien tot fijn Barum fteic

decharge , het Commandejment yan £ouvorder, aangevaart hebben- l^iics^'
de , dede fich alle defecten opgeven , tot redres en reparatie van dewel- e" verfoek:

kc hyaanftonts alle nodige ordres ftelde, en de Embrafures en Ga-
*

bions voor 't Canon ( alfo Tiroerfma de gene , die uyt den naam van

den Krijgsraad airede gemaakt waren, weder omverre hadde coen wer-

pen) op de behoorlijke wijte en hoogte dede maken enTH|Ien ;/ver-

fcheyde Dammen leggen b^" de Verlaten en by de Bentumer-poort,

om 't weynige water, dat noch in de grachten wis , fo veel doenlijk,

op te houden ; vcele flootei i omtrent de Ccntrefcarpen toe vullen ; de

naafte tuyncn en warmer-hoven, met al de plantagien ruïneeren en

afkappen ; de vervulde Sortien ophalen, en met ^k-uienvooriien ; een

groote quantiteyt meel in voorraat malen en brood daar van bakken r

en voorts dede Ir/ alles befor^en , wat de tijd van io. a. 12. dac;en

konde toelaten , blyvende ecnige nootfakelijkheden om dekoitheyt

vanden tijd achter, en andere om het manquement van materialen,

daarom als mede om veifterkinge van 't Garnifoen hy fo dcor Perfc- TeE^ der

nen expres afgefonden, als dcor mifliven cito citoby de Cjedeputeer-
Bc e§eri,ise'

de Staten van VricQand , en by de Staten van Stad en Landen itcratire

inftantien dede , die alle vruchteloos waren , fo dat op fijn verfoek niet

de mmfte voorfieninge gedaan wierd.

De Belegeringe defer Stad is toegegaan in manieren als volgt

:

Na dat het gecombineerde Leqer van den Keur-Forfï van Keulen, /eni? *olk

.
v ^ — • ctsar voor

den Bijfchop vanMtinfier en de Auxiliaire Franfche onder den Her- komends

togvan Luxenburg fich op een gemakkelijke wijfe mcefter gemaakt j^j^Ü"
hadden van de geheele Provincie van Over-yjfttl , en daar door Coh~
vorden (dat van de Provinciën van Frieftanden Cjroemngen genoeg-
faam geabandonneert , van binnen- vervult met ontelbare defecten , en
oerooft was van de ordinaire nodige befettinge van militie , die in cas

van vyandelijke attaque 4000. mannen behoorde tefurmonteeren)
vande Provincie van Holhnd afgefrieeden , fochten fy haar fortuyn te

poucheeren , en haare Ambitie te vullen met het conquefteeren van
beyde de voorn. Provinciën van Vricfland en (jroemngen , tot wel

ken eynde fy vooraf detacheerden eenige Ruyterye , die op de ï~. fmj
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1672. haar voor en omtrent Couvorden eerft vertoonden met pion-

deren , roven en vordere infolentien te pleegen tegens de arme Land-

layden, die de roof-klauwen defer Gryp-vogels niet fpoedig genoeg

konden ontvluchten , of die van wegens haare Religie ( alfo veele

Rooms- gefint waren) te veel vertrouwen Helden op de pretenfe Hey-
ligheyt der aankomende Biffchoppen.

Het gerucht van dit onheyl ontüak 's anderen daags in Couvorden

de meeite gemoederen met verbaaiiheyt , en de weynigfte met coura-

gie, fo dat defe Traircedie van verre ten deele wierd aangefien, en

ten deele uyt den mond der verbaafde vluchtelingen aangehoortjDoch

als men vernam , dat de vyand met weynig volk dcfe Tragotdie ageer-

de opecn de, commandeerde de L*. Colonnel Bunim denRitmeefter sljfetim-

uytvai ge- faYg mtt eenige Rüyterye (de Ritmeefrer Haaewold fich buyten or-

dre daar by voegende) om den vyand te gaan rccognofceeren, dewelke

met omtrent 100. Ruyters de Poort van Couvorden furieus uytjoe-

gen tot in de fouvortfche mar[eb , daar fy al voorens , eer de Muf-
quettiers uyt de Stad tot haar fecours gedeftineert , by haar waren , den

doch met Vyand in 3 . efquadrons fo fterk bevonden , dat by aldien
fy

haar , na

iUcces
2 weynig chargeeren , door een onbekende weg , die haar tot allen ge-

lukke door een voerman wierde aangewefen , niet haaftig hadden ge-

fal veert , fy alle omeingelt en capot gemaakt (ouden zijn geworden,

daar fy nu maar weynige ruyters en voet-volk verlooren door feekere

achterhoede by Camps hujs , dewelke haar tot op den hoek van het

Contrefcarp al vechtende vervolgde. Met deCc achtergebleevene fo

doden , gequetften als gevangenen was het getal der deferteurs ( allo

veele uyt het Craaffcbap
rBentum geboortig waren ) fo groot , dat

't Garnifoen op dien dag wel 100. man door 't een en 't ander wierde

vermindert,

't Leger Zedert dien tijd vertoonde fich de vyand opentlijk tot onder 'tCa-

komt voor non , en belegerde de Stad van alle zijden te gelijk , nemende den
,

<gijj-cij p van £4mjler niet het gros van 't Leger op en omtrent 't Hhjs
ter Scheere , den Ryngraaf aan de kant van Dalen , en den Hertog

van Mekelenburg op den pas na 't Laar uyt de Graaffchap Hernam
haare Quartieren.

c pro-
Den 1. fuly Nieuwe fKji begon de Vyand fijne approches te ver- 1

eheert. vaardigen , die hy op den 2. dito by't Huysten Kloofter aandeeene,™
en van achter de galge aan de andere zijde op den 4. dito opende,

waar in de Belegerde den Vyand met geftaadig canonneeren feerin-j

commodeerden , die niet tcgenfhande daar door groote fchaade quara
j

te 1
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te lijden , fterk voornamentlijk by nacht avanceerde, invoegen defdve

den 6. dito niet alleen hun Keetel met negen Mortieren en twee

twaalf-ponders , yder geplaatft op een kleyne Batterye aan de zijde van

den Keetel , maar ook kort daar na hun Batterye van 4. halve Cartou-

wenvan 24. ponden aan de zijde van 't Kloofter gereet kreegen, de

belegerde door 't meenigvuldig werpen van Bomben , Granaten en

Stink-potten feer benouwden , en door 't continueel canonneeren der

felver Canon van tijd tot tijd demonteerden.

Weynig uyren na 't werpen van de eerite Vuyr-werken heeft fich De Vyand

aan de Slag-boom voor de Vriefche Poort geprefenteert de Soon van p,

c u

den Generaal Majoor S', Paul , die de FortrefTe uyt den naam van den

Bijfchop van Munjter opeyfte , foekende door verfcheyde valfche en

vergierde motiven de Belegerde daar toe te perfuadeeren , als dat den

Heer Pnnce van Orange de Franfche partye gekoofèn hebbende,

gantfeh Holland aan Vrankrijk. j en de Stad Groeningen aan den

BnTchop hadde overgegeven ; Doch als hy uyt den naam van den

Krijgs-raad tot antwoord ontfmg, dat het Garnifoen gerefolveert was, maarkt ygt

de plaatfe tot den laatiien druppel bloets voor haare Ho.tJlïog. te
aj?w

ne
|r

a

£
ve

defendeeren , poft hy aanftonts vruchteloos vertrekken , waar op het

canonneeren ten weder-zijden , en het werpen der Bomben , Grana-

ten , Stink-potten of Jeruite-mutfen van buyten na de FortrefTe en het

Kafteel weder een begin nam , daar mede de vyand fo vehement op

den 7. dito continueerde, dat, niet tegenflaande de byfondere vigi- vigiiantie

lantie dei Burgeren , Vrouwen en Dienftboden , die de gevallene ren.

Vuyr-werken met natte Koe-huyden als anderfins naar allen vermogen
fmoorden , en om den brand te bluffen , op veele plaatfen Brouw-ke-

tels en groote Kuypen met water gevult hadden vaardig ftaan , en niet

tegenflaande uyt verfcheyde Ravelyns , Halve-manen en Contrefcar-

pen fo met mufquetten als canon dag en nacht wierde gechargeert,

echter noch eenige huyfen onder de voet raakten > en fchadeloos wier-

den , werdende het beneden- Proviant- huys , waar op dien dag wel Een ?ro.

5o. Bomben vyaren gedirigeert , ten eenemaal geruïneert , de pro- ge'^Jj^J
vifie van rogge en andere vivres bedurven , de Ros-molen en Brouw- door de

ketelen verbrooken, den Oven ingeflagen, een bakker daarvoor ]^
r"wei"

ftaande verplettert , ende niets over gelaten , als alleen eenige vette

waaren, die door groote moeyten van buyten uyt Kelders onder den
puyn-hoop ter nauwer noot wierden gebergt.

Geduyrende defe ac~cie aan de eene zijde van Couvorden , wa* de

Vyand ook aan de andere zijde befigmethet approcheerenvoorby

Hhhh Tif%-
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TelUnglotiyfens huys boven het Kafteel na 't Bolwerk Gelderland , dat

dij veel hy met een tweede Bcitterye , die met 4. Halve Cartouwen tot 24.-
qiuats mde

pQnc{ jfchietens befet was , en met een'Keetel van 9. Mortieren, met
wekten. twee Stukjes Canon aan elke zijde, cjuam aantaften , waar door noch

'

eenige huyfen wierden verbriefelt , en diverfe reyfen brand verwekt,

ais mede het Canon der Belegerde, dat door outheyt der AfFuyten,

byna felis door fijne ooren fonk , hoc langs hoe meer onbecjuaam ge-

maakt , de Wallen met B reilen doorboort , en voorts de inwoonde-
ren genootfaakt , hunne perionen en goederen in gaaten en hooien

onder de wallen van binnen gegraven , te verbergen.

Ondertuflchen liet de Vyand niet na, fijne approches aanbeyde

zijden , met alle vlyt , te continueeren , waar tegens de belegerde , als

mede tegens de vooren gedachte forces tot ruïne van 's Vyands Bat-

teryen en Keetelen , fich fo veel doenlijk oppofeerden, zijnde niet in

ftaat, om den Vyand meerder en gröoter belet toe te voegen door uyt-

vallen , vermits de kleynheyt des Garnifoens , noch met Mortieren

,

daar fy maar eene van hadden , die niemand wift te manieeren , zijnde

felfs daar toe geen gereetfehap in voorraad , noch met hand-granaten

en vuyr-werken , waar van fy even fo min voorden waren , als van per- I

fonen, die defelve fouden hebben konnen hanteeren.

Den 8. dito 's morgens maakte de Vyand femblant , om op het

Vriefche Cöntrefcarp te ftormen , het welk hy echter niet voorfette,

apparent om dat hy bemerkte , dat dien poft met meerder volk wierde

gefecondeert door de goede voorforge van den Commandant 2?#-

rum , die op alles feer getrouwlijk vigileerde, en al 't gene na fijn

vermogen contribueerde , dat hy nodig achte. Dien namiddag wierd

Chavoie Vaandrich van den Capiteyn Sabbatba met een koegel door

fijn borft , en tegens den avont Hendrik^ ten Hoove Capiteyn en ge-

weefene Commandeur van Schenkenfebans in het Cöntrefcarp van

de Over- YfTulfche Halve- maan met 2. Mufcjuet-koegels doot ge-,

fchooten.

De vynd 's Nachts avanceerde de Vyand de Loop.-graven voor 't Kafteel tot

't ÉotweV
1

aln de drooge Contrefcarps-Gracht (die met voet-angels bezaayt was).

Gsi jeriand.
jn aiien fcliijn , als of hy 't Bolwerk Gelderland wilde voor by lopen,

en fich met de eerfte Loop-graven conjungeeren , om fo gefamentlijk

het cöntrefcarp, en daar na de Halve-maan voor de Vriefche-poort aan

te taften. lm middels continueerde hy feer fterk met alderhande vuyr-

werken te ageeren , fnijtende vanyder Batterye 5. 6. a 7. der felver
;

gelijk in de Stal , waar door defelve inwendig feer benauwt en befcha^
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digt wierd , om welke reden fcekeren Soldaat uyt de Compagnie van een SoM .
it

Capiteyn Gabkema aannam, alle 's Vyands Vuyr-werken te belee- bef ween de

fen , en defelve haare kracht te ontnemen , als hyfe in de lucht fag vlie- l^*
*"*

gen , daar toe hy in 't aanhooren van eik een gebruykte geen andere als

deCe woorden : DieJal geen quaat doen , waar op ook van veele Offi-

cieren , Soldaten en Burgeren 's geremarqueert , dat alle de Bomben,
Granaten , Jeiuite-mutfen ofStink-potten , die opdefe wijfe van dien

Soldaat waren belefen , geen of feer weynig cjuaat deden , dewijlfe of

in de lucht in fhikken fprongen , of in de Grachten ofop de Markt en

in 't midden van de Straaten ofop de Fortificatie neder vielen , daar fy

fo weynig operatie deden , dat de Burgeren , die op 't bluften van den

Brand, en'tfmooren van de Vuyr-werken paften, geen tegenweer

meer deden , als fy dien Soldaat de aankomende Vuyr-werken fagen

belefen. Defe fuperftitieufe beleefingen , wat daar van te gelooven of

niet te gelooven is , willen wy hier niet difcjuirceren , maar dit alleen

daar by voegen, dat de Canon-koegels daarvoor weynig fchrikten, maar niet de

want de Vyand op den 9. Hito met lijn Gefchut , doch voornament- ge^want
6 "

lijk met 4. halve Cartouwen de Vriefche Poort by na ruïneerde , het <}'£
^eei

Kafteel dikwijls doorboorde , en het Canon der Belegerde t'eenemaal den.

onder de voet bracht , dat befwaarlijk door gebrek van hout, yferwerk,

fmits-kolen, arbeyts-luyden en andere behoeften konde gerepareert

werden , fo dat de mufquetten , als 't eenigfte middel van defenfie noch

maar refteerden , om de vigeur van den aandringenden Vyand te refi-

fteeren , 't welk de Vyand bemerkende , ondernam noch 2, nieuwe

Batteryen boven de voorige tegens de plaats te planten.

Het Vriefche Contrefcarp was befet met de Compagnie van feeke- Het Comre-

ren Capiteyn , dewelke hoewel hy noch met een Switferfche Compa- Ha^/matn*
gnie onder 't geleyde van een Lieutenant gefecondeert was , op den worden ver-

10. fttly in de morgenftont echter met al fijn volk verbaaft in het
a °*

Vriefche Ravelijn vluchte, alseenigeweynige Munfterfche fich on-

derftaan hadden, onbedekt uyt de loop-graven door de Contrefcarps-

gracht in het Contrefcarp te lopen. Door dit gerucht verliet eenan-

der Capiteyn mede de Halve-maan voor 't Vriefche Bolwerk , 't welk

geen kleyne commotie in de Stad caufeerde , fo dat de Commandeur
Barton met fijn bloote rappier en met 50. Mufquettiers de flauher- S{,

*c

c

def

tige Officieren weder na haar verlaten Contrefcarp mofte dwingen,

daar toe fynoch fo traag waren , dat den L l
. Bovijn met 50. muf-

quettieren den vyand eerftdaar uyt moft verdrijven , hebbende onder-

wijlen den Capiteyn Tamminga de verlatene Halve-maan in der haaft

Hhhh 2 ©ok
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ook weder befet , ter tijd toe , dat den uytgevluchten Capiteyn mede
gedwonge was , fijnen verlaten poft weder te occupeeren.

De Krijgs- Op den 10. dito , als de Commandeur Barnm te gemoet fag,

üVluiet ^at ^e Vyand den volgenden nacht het Contrefcarp foude forceeren,

comrefcaip, dede den Krijgs-raad beleggen, aan dewelke hy in diliberatie gaf, in

wat voegen men het Contrefcarp 't beft foude defendeeren ; en wierd

verftaan , dat men het felve met 4. Compagnien foude befetten , ge-

lijk fulx ook gefchiede , werdende een Sergeant met 20. mufquettiers

wat voor uyt geftelt , om 's Vyands a&ien en contenance naukeurig te

obferveeren , en de refLgepofteert by een travers , tot beter defenfïe

en confervatie van de militie aldaar opgeworpen , om beneffens de mi-
litie in de naaft-gelegen Halve-maanen en Ravelijns daar op flanquee-

rende gefamentlijkop den Vyand te chargeeren.

Dat
:
de Vy- De Vyand tot een attaque op 't Contrefcarp preparatien maakende,

forceert

chr
' commandeerde 's nachts tuflchen 12. en 1. uyr een Capiteyn met

15. Officieren., 36. Granadiers en 300. Mufquettiers met een ach-

terhoede van 1500. mannen in de Approches, dewelke het Con-
trefcarp fo vinnig aantaften , dat de vier voorfz. compagnien het felve

quiteerden, en de Vyand met verlies van 50. doden, en veele ge-

en inneemt, quetften daar van meefter lieten , vluchtende weder confiifelijk in het

Vrieiche Ravelijn , op pretext , gelijk de Officieren klaagden , dat de

als o k d
Soldaten niet hadden willen vechten. Even fo voer mede voor de

H.iiuc-maan, tweedemaal de Halve-maan voor 'tVriefche Bolwerk , want die op de i

felve tijd door de Compagnie van feekeren Capiteyn mede geaban-

donneert wierd , waar door de Vyand occafïe kreeg , om met een

fchuyt, fonder deminfte incommoditeyt , over de Gracht te vaaren

naar een Halve-mann , die gelegervis over het Bolwerk van HolJandia,

Waar in hy fich dien nacht begroef, 't welk fuiken fchrik in de herten'

van de verwijfde Militairen ( eenige weynige uytgeflooten ) verwekte,

eyfl de'stsd ^ at > a^s °P ^en ** ?uh
'

s morgens om 8. uyren de Generaal Major
weder op, Stt Taul appel dede Haan , veele haare inclinatie tot een accoord lie-

ten bemerken, waar op dan 2. Capiteynen gingen vernemen , wat.

fijn begeerte was , en verftonden , dat hy de Fortrelfe voor de tweede-

daaroverde maal quamopeyfehen. De Commandeur 'Burum dede hier van aan-

?y cea komt
&onts openinge aan den Krijgsraad , die vermits 't Canon gèdemon-
teert , de Mufquetten voor 't mceftenaeel verlemt en ontramponeert>

en de Soldatefque fo vermoeyt was , dat veele haare borften blont en

peers , en fo opgef,vollen waren , datter fommige het koude vuyr in

kreegen , goet vond by die occafïe te verfoeken dry dagen ftilftent

van
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van wapenen , om in die tijd , fo veel noch eenigfins mogelijk foude

mogen zijn , de arfuyten te rcparcèren , de Militie te renaifcheeren, <

en immiddels nochmaals den defolaten toeftant van de p'aatfe aan de

Heeren Staten van Vrieflund en Stad en Landen te reprcfenteeren.

't Efrecl: van de(e Refolutie den Generaal Majoor S'. Paul afgevor-

dert zijnde , excufeerde hy fulx te konnen geven , verroekende , dat

ymand met hem na den Vorfl van Mnnfier ten verfochten fine mochte

werden gefonden, gelijk dan daar op dry Capiteynen als Hofien, Back- en dry espS'

man en ter Hoeve wierden secommitteert, die op V Huys ter Scheere
' cy"en "?*"

by den Biuchop gekomen , en hun verfoek voorgeltelt hebbende, een Biffchop,

negativc antwoord ontfingen , met byvoeginge , dat men van fijne zij-

de geen dry uyrên ftilftant foude gunnen , en datter gerefolveert was,

't geprojecteerde deffeyn te vervolgen , om de naait volgende nacht de

piaatfe met een confiderable macht te beltonnen , daar toe alle noot-

fakelijkheden gereet hebbende , dreygde vorders felfs 't kind in de wie-

ge niet te willen verfchoonen.

Den Biffchop , die fich voorheen fo mecnigmaal voor de wereld die 't Reeb*-

hadde hoog-fchuldig gemaakt aan 't violeeren van alle Accoordenen
v^ieert^"

Verbonden , en getoont, datter niet fo heylig was , 't welk hy om fijn

voordeel en ambitie niet foude fchenden , breekt hier by de eerfte oc-

cafie, die hem voor komt, niet alleen het gegeven woord van den Ge-
neraal Major S'.Paul-) maar ook het Recht aller Volkeren ,dat ook
by de Barbaaren heylig is ; Want hy twee defer Capiteynen verklaarde

'Prifonviers de Guerre , alleen toeftaan Je , dat de derde na Convordcn

weder mochte vertrekken , om te vernemen , ofmen genegen was de

plaats over te geven , ofniet, waar in fy 3. Capiteynen, als niet anders

konnende, eyndclijk hebben moeten condefcendecren , blijvende de

twee eerft-genoemde aldaar,die den laatften te weten ter Hoeve affon- Een Capi--

den met een mifïive aan den Commandeur en den Kriigsraad,tot lecTiï-
teyn

i
oe

„\

„

,..,,, 3

Ö
t

/apport aan
re en oneninge van welke,mitsgaders t aanhoren van t rapport weder- denKriJgs-

om convocatie gefchiet , en 't rapport aangehoort zijnde, is aifins in
raa '

confideratie genomen den defolaten toeftant van de Fortreffe , daar in die 'daarep

beftaande ;dat de Vyand van het Contrefcarp en Halve- maan genoeg- j^J^"^!".!
fam meefter was, en het vermogen hadde

,
't zy met doorfnijdinge weegt,,

van het Contrefcarp, of 't openen, van de Verlaten 't water uyt de

Gracht ineen droogen en laagen vecht afte tappen ; dat het Canon
gcdèmonteert , en door gebrek van hout, yferwerk j fmeeden j fmits--

koolcn en andere behoeften niet meer te repareeren en niet bmykbaar
te maken was; dat de Mufcjuetten , eenige weynige uytgefondert,,

Hhhh 3
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docr Ket onbequaaih , dik en aangebakken kruyt vcrvuylt , endoor
het continueel Ichietéji verlemt waren , die door gebrek vanrocrma-

kcrs (zijnde alleen maar een in de plaatfe woonachtig , die door fijnen

ouderdom van 70. jaaren weynig konde werken) niet fpoedig kon.

den geaccommodeert werden ; datter geen mukjuet-koegels van be-

hoorlijke Calibre meer in voorraad , en alleen maar twee formen Ton-

der materialen noch te vinden waren; dat de Soldaten doorconti-

ftueelijk waaken en chargeeren afgemat niet langer wilden noch kon-

den vechten ; dat men om een generaal gebrek van alles geenlins in

ïfaat was , om den Vyand het overkomen van de Gracht te beletten,

veel min den gedreygden en geprepareerden ftorm te konnen refiilee-
-

ren ; datter ^een fecours ofte ontfet te verwachten was ; dat de Bak-

ovens goruïneert , al het broot byna geconfumeert , het meel door

't inftorten van beyde de proviant-huyfen bedurven , en geene Hand-
molens in voorraad waren,

en in cm- Defe en dicrgelijke defe&en en redenen van binnen , mitsgaders de
agieyt.of ayantagien van den vyand van buyten overwogen zijnde, wierd in om-'

capirüiee- vraag geleyt , of men foüde capitnleeren of niet ? Den Commandeur
Ien> Tltirum met de Capiteynen Carbon en Tteaumont en de Lieutenants

Borcborjl, Teragun en twee a dry andere waren alleen van fenti-

ment, dat men de Fortrefle ten uyterften toe behoorde te defendeeren,

advifeerende allede andere tot een honorable Capitulatie, waarop
den Commandeur de eenigheyt der gefamentlijke Officieren tot vor-

deredefenfie noch malen verfochte, endeniet konnende obtinecren,

met proteftatie misnoegt ter kamer uytging , onaangefien al het wel-

ke de Krijgsraad niet alleen refolutie nam, maar ook in abfentie

van den Commandeur fpcciale commiilie depefcheerde op de voorn.

Capiteynen Rofiers , ter Hoeve en Hackman, om te capituleeren,

daar op de by aldien men by Capitulatie konde bedingen , dat het geheele Garni-

leVoTvecrt, f°cn met complete Wapenen , vliegende Vaandelen , flaande Trom- •

melen, brandende Lonten , twee Stukken Canon en alle Bagagie voor- -

ficn met nodige wagens en voorfpan en vordere toebehooren, na Groe-

ningen foude vertrekken , en dat de Ingefetene in hunne privilegiën en

Godsdienft ongekreukt fouden blyven fitten , dat men dan fodanigc

goede conditien foude accepteeren ; Maar in cas de vyand defelve niet

foude willen toeftaan , dat fy dan liever alle wilden fierven , dan als

Gevangene in de Kerk opgeilooten , of door beloften genootfaakt te

werden , haare Ho. Mog. voor feekeren tijd niet te dienen ; Waarop,
door de dry uytgefondene Capiteynen na veele difpuyten en contefta-

tien
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tien is opgerccht defe Capitulatie , die in fecr arrogante termen aldus

luyt

:

Squ Hoog-Vorftelijkf (genade tot Munfler en Corvey onfen venadii- £" J
ecnpima

fien Heer heeft op heden op den ondergefchreeven datum by de bekomene

overgevinge van de FortreJJe Couvorden fch in genaden verklaart,

gelijk.'t felve voor weder-zSjds ondergefchreeven Gedeputeerde voorqe-

iefen h , dat morgen vroeg defelve Fortrefe in fijn geweldgelevert , fijn

Cjarnifoen daar in gelaten , en door
fijn. Krijgt-volk^befet , tegelijk ool^

het tegenwoordige Staat/e Guamifoen t [o wel Officieren als gemeene

Soldaten morgen middag , of ten langflen over-morgon vroeg met voüe

Geweer , vliegende Vaandelen , brandende Lonten en alle Baqanic uyt-

gelaaten , en op vrje voeten fallen gejlelt werden. En dat fijn Vorme-

lijke Genade op behooliji^ verfoek^ tot afvoeringe van de Bagagie , tot

Harlingen toe , noodiqe vervoennge wil laten verfchajfen. De twee <ie-

pret endeerde StukJ^en Gefchuts om uyt te voeren betreffende , die wil fijn

Roog-Vorflelijkj; Genade aan den Heer Commandeur tot Couvorden
uyt Hoog-Vorflelijk.e Clementie in genaden met voor*fpan geven en vol-

gen laten , en de Stad wegens haare Privilegiën en Re/i^ie gunnen 'tfel-

ve accoord, dat hy in d'Over-Yffulfcbe Jghtartieren in genaden toegeflaan

heeft) en defe Stad Couvorden daarby vry en o>ibelet laten. InOir-
konde is defelve reces door beyder-zijds Gedeputeerde en Gevolmachtigde

onderteekent , en ver&eegelt.

Gedaan op 't Huys te Scheere den n.fuly A". 16'72,

Onderfiont.
M. v. Smifingh.

Carel Groothuys. F. v. Rugiers.

R. v. Schade. D. ter Hoeve.

Balthafar Harnd: Godefroy Bachman.

Na dat defe Capitulatie alfo wegens den Krygs-raad , buyten toe-

ftemminge en in weerwil van den Commandeur 'Burum geteekent

vas , is deCapiteyn 1)aem ter Hoeve met defelve alleen weder bin-

nen gekomen , om rapport van 't genepotieerde te doen , blyvende de

twee andere Capiteynen als noch by den Vyand , 't welk terwijlen ge-

fchiede,wierde de Poorte buyten ordre en kennifle van den voorgemel-

den Commandeur door den Majoor in prefentie van feekeren Capiteyn

geopent , daar, door des Vvands Troupen aanftonts binnen trokken, De Vyand'

1 xr a 1 t 1 , ~ ;
.C 1 1 >

• a trckt binnen'
en het Kalteel , beyde de Poorten , en alle de buyten-en binnen-polten couvoicten,

befetten , van waar fy 't Staaten Volk deden delogeeren , en cjuam den
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^Bijfchop van Adnn.fier , geaccompagneert met verfcheyde O verflens j

onder dewelke den gewefenen tronlofen Commandant r
Broer[ma

mede was, in per/bon de Vriefche Poort door in de Fortreife ryden,

die hy van 't Kafteel met admiratie befchoude, waar op hy kort daar na

weder vertrok met fijn byhebbende Suite , na fijn Leger , alvoorens de

Fortreife geftelt hebbende onder 't commandement van een fijner Offi-

cieren , en niet van Broersma ,
gelijk eenige Hiftorie-Schrijvers abu-

fief hebben geftelt , dewijl de BilTchop fo wel als Antigonus of Phi-

lippus van Macedoxien beminde , die verraden wilden , en niets ver-

troude aan die al verraden hadden.

Gamifocn Het Garnifoen in meeninge , om ten minften 's volgenden daags te

vo
rd

d "f vertrekken , pakte al haare Bagagie op eenige geprefte wagens , fo

opgehou- dat'er niet relteerde als den Trommel tot den uyttocht te roeren , het
den> welk den Vyand vernemende (die niet anders focht , als dit Garnifoen

op te houden , en door ongemak te doen onder haar dienft nemen, om
alfo de Provincie van Friefland , die in 't geheel tot haare befettinge

niet meer hadde , als weynige Compagnien te voet , te fruftreeren van

defe afïiftentie , en te gemakkelijker te<onquefteeren) commandeerde

de wagens weder te ontladen , onder voorgeven , dat andere wagens

uyt het Leger daar toe ftonden te komen , die door 't Staten Volk niet

fonder fufpicie met fmerten tot aan den derden dag te gemoet wierden

gefien , wanneer eenige wagens uyt het Leger binnen cpamen , die

aanftons met Bagagie beladen wierden. Doch als het Garnifoen daar

mede meende te vertrekken , wierthet belet door een Ordre vanden

nieuwen Commandant , dat alle Capiteynen de naamen en geboorte-

plaatfen van haare onderhebbende Soldaten hem eerfl fchriftelijk fou-

den overleveren. Dit gedaan zijnde quam Ordre tot haar vertrek}

fncommo- " doch op conditien , die alle contrarie waren de bedongene Capitulatie;

<j
ecrt «gens ajs ^at ^t; Volk niet naar Harlingen , maar elders heen foude mar-

capitulatie, cheeren > daar het den Biffchop beliefde ; dat niemand meer Geweer
foude mede nemen , als tot fijn bloote armeeringe diende ; dat de twee

bedongene Stukken aldaar fouden verblyven ; dat alle de Conftapels in

dienft van den Biifchop fouden overgaan j dat alle de wagens met Ba-

gagie eerft op de Markt fouden werden gevifiteert,offer eenig Geweer
op was , en in cas van ja , dat dan niet alleen 't felve Geweer, maar ook

de ^eheele Laadinge verbeurt foude zijn , en dat daar op dan den Uyt-

tocht foude gefchieden , doch met ftille Trommelen en bewondenen

Vaandelen , al 't welke het Garnifoen , hoe wel onder verfcheyde pro-

teftatien, mofte obtempereeren en boeten als een itraf, van dat het

fich
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fich fo haaftig hadde overgegeven aan den BifTchop , wiens gewoone.

lijke trouloosheyt hier vooren op 't 35 8. Blad ontdekt is.

In 't uvttrekken , daar de twee voornoemde Compagnien te paard ;
n gefyo-

'. « 1 -* T n 1 -rt ii lieert, en

voor marcheerden , en t Voet. volk met de Bagagie naar cjuam , iton- veele gc-

den eenige Biffchops Officieren in de Poorte, die met aflïftentie van jj* ;^ t€

haar Volk veele Soldaten uyt de marcheerende gelederen , jageheele nemen on-

gelederen felfs weg rukten , en dwongen om dienft te nemen , van de
J«

den vy*

reft wierden veele ontrooft van haare Hoeden , Draagbanden , Ra-

piers en Roers , en eenige geheel gefpolieert. Dus quam her. overig

Garnifoen al ftommelende eyndelijk by V Hupte Scheer , alwaar de

Ruyterye mede haare beurt kreeg , alfo fy met geweld wierden ge-

dwongen , om onder haare Compagnien te dienen , en die fich daar re-

gens bandeerden , wierden van monturinge , paarden en klecderen be-

rooft en uytgeplondert , en toen weg gejaagt , fulx dat de Ritmeefter

Hagcwold maar dry, en Affenberg maar 5. ruyters overhielden.

Hier op dede de Generaal Wachtmeefler van de BifTchopfe
,
ge-

naamt T^agel het refteerende Garnifoen in ordre rangeeren , en het

oude Couvortfe Garnifoen , van dat uyt Schenkjenfchans gekomen

was, fepareeren, eyfehende van de laatfte haare Capitulatie , die fy met

Dhc de Turenne gemaakt hadden , dewelke als hy gelefen hadde , hun

reftitueerde , en hun commandeerde voort te marcheeren , waar op hy

fich vervoegde by de Compagnien van 't oude Garnifoen, 't welk hy

man voor man examineerde en afvraagde haare geboorte plaats , aan-

houdende alle de gene, die inboorlingen waren van het 'Brent ,

Twent , 't Cjraaffchap llentbem , Afunfterland ofvan eenige van fijne

airede geconquefteerde plaatfen , en gevangen nemende alle de bur-

gers, foonen van fiuvorde» > die de Staaten dienden , dewelke niet dat flimmer

als door hooge ran^oenen vry maakten. Door dek en diergelijke ex- denfei^was,

torfien , die haar de Heydenen felfs fouden gefchaamt hebben , dewel-

ke alleen op natuyrlijke kenniffe haar Woord beter betrachten,als defe

heyloofe BifTchopfe , wierden eenige Compagnien totaliter gedifïï-

peert en te niet gemaakt , andere die noch wat in ftaat bleeven , kre- '

gen omtrent 4. uyren na de middag eerft ordre , om in plaats van na

Harlingen na Over-TJfttl met eenig convoy te marcheeren, gelijk»

gefchiede, want fy dien avont , zijnde den 15. fnly, na lang fukke- in'trmrc

len eyndelijk tot Emmelkamp aanquamen, vanwaar fy op den 16. ^«"haar
dito aanquamen tot XJbberen , enden 17. tot Almelo , alwaar door onthouden

ordre van den BifTchop by Trompet en Trommelflag aan allen in- drank
,

"en

ivoonderen , met bedreyginge van conflfcatie van alle haare goederen, vecl el^uA

liii en
aangedaan'



6\% 'tVERÏERDE EUROPA,
en hooge ïtraftcn verbod gedaan wierd, om aan defe hongerige en
vermoeyde Soldaten ( ó meer als Barbarifche wreedheyt) geen fpijs of
drank, ook voor geld, te laten toekomen. Van hier marcheerden fy

na Ryfen , daar (y den 18. ftil lagen, en haar verfaaden met de

vruchten , die haar het Veld prefenteerde , en de menfchen weyger-

den. Den 19. arriveerden fy tot Wje, daar haare droefheyt ver-

meerderde ten deele door het aanfchouwen .van den Puyn-hoop van

dit fchoone Dorp , dat door de Biffchopfe was in kooien gefet , en ten

deele door het Verbod van den Commandant van 't Biffchops Convoy
aan de overgeblcevene Ingefetene , om uyt expres bevel van den Bif-

fchop defe arme Soldaten geen brood of bier te verkopen. Den 20.

dito logeerden fy in armoede tot Oeltt den 21. dito by het Klofter

het Diepe-Veen , den 22. wederom tot het afgebrande Wye , den

23. tot Winfem-t daar fy den 24. dito mede vertoefden, en den

25. tot Tterfom aanquamen , van waar fy den 16. in goede ordre

marcheerden voorby Zwol na Spalde byde Kater-Schans , daar fy

dien nacht bleeven , en van de Burgeren uyt Zwol uyt commiferatie

met brood , kaas en bier gefpyfigt wierden. Den 27. dito gingen fy

logeeren tot Wilftm , den 28. tot Mafteubroel^ , daar fy door de Bur-

geren van campen uyt medelijden wierden onthaalt , gelijk als door

die van Zwol. Veele Officieren en Soldaten , die defe armoede in dit

lang omheen leydcn niet konden uytftaan , waren onder wegen by
nacht geefcapeert , de reit koft fich eyndelijk van 't Biffchops convoy I

noch vry door een fomme van penningen , en (juam eyndelijk op den

29. ditix tot Gcelmuyden , van waar de Hollandfche Compagnien
met kleyne fchuytjes gebracht wierden op de Zuyder-Zee aan de Hol-
landfche Uytleggers , die haar met Lichters verfonden op tsïmfter*

dam-, vaarende de Vriefcheert Groeninger Compagnien met Schee-

pen naar Harlmqen , daar fy haare geledene fmerten wat verfachteni

en elk om een goet heen komen fagen.

De vyand Qp <jefe voorbaarige fucceffen hielt de Vyand grooten Krijgs-raad,

tenKtiigs- alwaar ferieufelijk gedelibereert wierde , wat nu van dryen 't eerfte te
raad, daar

i\oen {fond; of de Provincie van Vriefland in te trekken, of de

ftcren, Stad
(f
roepingen te belegeren, or fich van Delf-üel eerlt meefter

viieaand temaken? Eenige advifeerden , dat men Vriefland eerft en vooral

ibude in- behoorde in te trekken , gevende voor reeden , 'dat defelve Provincie

noch geenfins onder water gefet was , maar geheel en al open lag voor

haare invafie, fonder dat men daar eenige refiftentie hadde te verwach-

ten, alfo'tfelve Land van Militie 3 Artillerye , Ammunitie , Fortifi- i

catien

tjckke»,
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catien en alle affnijdingen was ontbloot , en van binnen dcor een

terreur panique of algemeene vrees en confufie fodanig bevangen,

dat elke Stad op haare aankomft foude vaardig ftaan , om de Sleutels

vrywillig over te leveren , en fulke conditien te ontfangen , als men
haar gunnen foude , en dat dcfe Provincie geincorporeert zijnde , men
met deffelfs Scheepen de Stad Groetingen aan de water- kant foude

konnen fluyten , en alle a/fiftentie beletten , en dat men dan aan de

Land-zijde de Stad rontom foude konnen belegeren , en fich van de

Auvcc*der-zJel verfeekeren, om daar door te beletten het inundee-

ren van 't land aan de Weft-en Noord-zijde.

Eenige advifeerden, dat men fïchvan die bevde Provinciën niet andere dat

men De.fs-

gemakkelijker foude konnen meelter maken, als wanneer men fich ziel eerft

foude vr-

oveicn.
eerft: verfeekert hadde van de Schans en het Kafteel Delf-zjel, dat ft

vol gebreeken , en daarom by den eerften aanloop te verwinnen was,

alwaar als in een bequamen Haven de Engelfche Zee-macht met haare

Land-militie foude konnen landen , en men dan met gecombineerde

Machten beyde de Provinciën als een water-vloet foude overftroo-

men , voegende daar by noch eenige reedenen , dewelke den r
BiJ[chop

van Munfter , naar apparentie, mede tot dit fentiment enreiolutie

fouden hebben gebracht, 't en zy hy tot de belegeringe der Stad Cjroe- en andere,

ninoen ware geinduceert geworden door fterk aanhouden en krachtige dat m
f
n

•
&

1T &
, , ,,;.. . , . „, , .

& Groeningen
motieven van twee Verraders van haar eygen Vaderland, als Schulen- eerft be-

borv en Broersma , en van twee Vuyrwerkers , als den Generaal h(
?

or^ tc

rr r\ n n 7 ii n Winnen.
Kroon en den Oventen Spekhaan, gevende de twee eerfte voor rede-

nen , dat fy verfeekert waren , dat in de Stad diffidentle en tweedracht

was , en dat fy daar binnen goede kennifle en intelligentie hadden

;

En de laatfte , dat haare Vuyr-werken noch nietugenoeg waren gepro-
beert , dat geen Stad of Volk van vermogen waren , omdefelvete
konnen uytftaan en voorts alle vier daar in over een komende , dat het

Leger voor Cjroeningen liggende, feer licht konden toegevoert wer-
den alle nootfaakelijkheden over de Niéuwe-Schans , die fy aireede

m befettinge hadden , en dat de Stad Cjroeningen vermeeftert zijnde,

beyde de Provinciën feekerlijk fouden volgen, waar over de Keur- Advijs van

Vorfl van Keulen al grim-Iachende in dek Vergaderinge quam , vraa- denKeur-

gende : Was haben die Herren bejlojjen , en als hy vernam , dat weder- Keulen , om
zijds noch geconcertcert wier-de , en het advijs op Delf-TLiel in by-

J

3™^'

fondere confideratie quam , feydehy: Nicht doch, vcirmuffen auf*
qroemvgen , innerhalb vnnjftagen ijlfy doch meiner, dan ich hab fchon
meine Creaturen dar in,

I i i i 2, Hier

mgen
,eren,
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dat gerefol- Hier op wiefd vaft geftelt Groeningen met kracht aan te taften >.

veert wcij
- met Vuyr-werken te dwingen , en met het geheele Leger te forceeren

tot overgeven ,. en dat ondertufïckeri 3.34. duyfcnt mannen , meelt,

te paard , de Provincie van Vriefland fouden in geduyrigen Allarm

houden, met vertrouwen, dat hy haarfeekerLjk noch foude onder

fijn geweld brengen , fohaafthy Qroeningen foude hebben geincor-

poreert , welkers belegeringe wy hier na fullen verhandelen , als wy
fullen gefien hebben , wat notabels in en omtrent Holland voorviel.

De Uyt«- De Stad Uytrecht was door 't gerucht van het verlies van
fche begin- fbmmige Steeden, eenige dagen te vooren,eer Sijne Hoogheyt met het

vluchten, Leger daar aan cjuam , geraakt in fuiken verflagentheyt , dat de luyden.

haare meubile goederen te Land en te Water naar Holland, doch voor-

namentlijk naar Amfterdam begonnen te vluchten , meer als of 't ver-

«tet

h
aa£

raU
huys-tijd was, 't welk het Graau niet wel aanftont , voornamentlijk de

öont. vvijven, dewelke feyden , nu men haar van haare Mannen hadde ont-

bloot , en de Rijke weg vluchten , dat men haar hier na mocht komen
te verlaten , daarom onderftonden fy de goederen, die men wilde ver-

fenden, aan te houden en te pionderen, waar door op den
'f. ^

een groote confafie en oploop ontftont , die niet eerder geftilt wierde,

als dat anderhalve Compagnie Burgers met haar volle Geweer , doch

fonder Trommen haar onverhoets verftoorde , en tot ftilitant bracht*

H:t viuch- M^ar de Tijclinge van den doorbreuk der Vyanden aan *tTolhuys tdede
ten ver- p Jen t].funy het vluchten en het misbaar der Vluchtelingen fo ver-

meerderen , dat men daar fag uytgebeelt den deplorabelften Staat , die.

te bedenken was ; elk fo wel groot als kleyn, pakte, fleepte , en droeg

al wat hy konde na de Poorten jn fuiken meenigte , de Scheepen ,

Schuyten en Wagens 't felve nauwelijx halfkonden vervoeren , waar

door het Vaartuyg fo fchaars wiert , dat eyndelijkom groote fommen
geen kleyne fchuyten meer te huyr bleeven.

met groote In defe confufie miften meenig Man fijne Vrou , de Moeder haar
«pnfufic. Kind en de Vluchtelingen haare goederen. De tijdinge van 't aannade-

ren van Sijn Hoogheyt, ende aenkomft van eenig volck van 't verflagen

Vriefche Regiment aan 't Tolhnys dede by fommige de alteratie, en by

:

fommige,infönderheyt by deRoomsgefinden de vreugde verdubbelen,

want veele op de volle ftraat rond uyt riepen defe vervloekte woorden

Liever Frans als Prins ; Komt de Prins , wy (uilen hem de Poorten voort

de Neus toejluyten , maar als de Franfchen komen , fullen wy haar deJt

felve openen , gelijk ik in die dagen tot Vytrecbt zijnde meermaalen|

niet.fonder alteratie felfs gehoort hebbe,.Dit uyt vluchten duyrde noch

1. a 5J
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*. a 3 . gehecle dagen daar na , in welken tijd weder binnen op 't Vree-
sijn Höog.

burg wierde gebracht de geheele Artiilerye van Sijne Hoogheyts aan- heyr konu

naderende Leger , 't welk op den T f. p#») omtrent deft middag on-
v
t^\lt m

%

Jr

"

derde Stadcpam, en fich langs den DalrTen Dijk en de Vecht cam- 6;« Leè?j,

peerde , nemende Sijn Hoogheyt fijn Hooft-quartier en Logement

achter de Roode-Brugge.

Het geheele Leger beftont maar in 14. Regimenten te paard , en d« mut in

7. te voet, zijnde die te paard de Garde van Sijn Hoogheyt en de menteu'be.

Regimenten van de Graven van Najfaxv » van Waldek^ en van Me- Hont.

rode , den 'Prins van Salmi en de Heeren van Obdam, 's (graven-

moer j Sppe , Harfolte , Almelo , fofeph , i'Tbergen , Ginkel en Don
Sarmiento , en die te voet de Regimenten van den Peld-Afarfcba/l^

Wurts y de Graven van Hoorn, van Stirum en van Solms , den

tJMarqnis Wefterloo en de Heeren Golfteyn en Acjtnla , dewelke

alle te famen noch niet konden uytmaken 8000. mannen.

Immiddels wierden de Burger-wachten verdubbelt, dewelke de ^FhTn^*
Stads-Sleutels, naar gewoonte , uyt de Hooft-wacht aan den Portier vetdubfeekj

niet meer wilden overgeven , maar hielden de Stad rontom gefloo-

ten , uytgenomen alleen de Catharine Poort , door dewelke een voor

een tuffchen de gewaapende Burgers uyt en in mochte palleeren , doch

niemand wicrt toe gelaten met eenig zijd-geweer binnen te komen,

dat hy aan de Poort mofte afleggen tot fo lange toe hy weer qnam , op
dat fy in de Stad mochten bevrijt blijven van alle Pionderinge en

Overlaft, daar mede haareenige auxiliaire Spaanfchc Yroupcn , die

voor de Stad lagen , gedreygt hadden , te meer dewijl fy verfionden,

dat Rheenen en andere Plaatfen door 't Staatcn Volk in 't retireeren

uytgeplondert waren.

De Staaten van Vjtrecht , uyt confideratie dat aireede veele confi- Ge^arI 'ike
"

derable Forten en Steeden fo onverwacht aan de Vyanden waren over- van uyt-

gegaan ; dat de Vyandelijke victorieufe Armeen naar beneden qua-

men affakken ; dat haare Stad en geheele Provincie , fonder de minlle

fortificatie voor den aankomenden Vyandopen lagen , dat fy fich t'ee-

nemaal van haare Militie hadden ontbloot , en alle defelve tot haare en

des gemeenen Lands defenfie na den Rijn en Yfful hadden gefonden ;;

dat derwarts mede waren vertrokken 1000. Burgeren uyt de Steeden,,

en 1000. Boeren van 't platte Land; dat fy naar Soesborg hadden

gefonden 10. dnyfent ponden Buskruyt, en 10. duyfent ponden
Lonten , naar Schenken]'chans 8. duyfent , en naar Nimwegen 3.0.

duyfent ponden boskruyt -

3 dat haare Burgerye feer ontroert was fo

Iiii 3
door>

recht

.
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door 't voorbaarig vluchten , en de gefpargeerde difcourfen van datter

verraad in 't Land was , als door de verfcheydenheyt van Religie , &c.
dat een be- committeerden op dien felven namiddag uyt het midden van haare
iendinge , T .. r tt „..*?', i

doet aan Vergadennge les Heeren , om Sijn Hoogheyt te begroeten en te
sun^ Hoog-

reprefenteeren de ongelegentheyt , waar in haare Ed: Mog: en de

Magiftraat der Stad Vjtrecht fich bevonden , mitsgaders om met

de Heeren Gevolmachtigde te Velde en Sijn Hoogheyt te over-

leggen , wat in die conjunchue van tijden en faaken , tot geruft-

ftellinge van de Gemeente , en tot fecuriteyt van de Provincie te doen

ftonde. De gemelde Gedeputeerdens kreegen tot antwoort , dat op

den volgenden morgenftont by Sijn Hoogheyt en de Heeren Gede-
puteerdens te Velde foude werden gedelibereert , wat dies aangaande>

en vorders met de Armee ftonde te ondernemen. Des anderen daags,

zijnde den -\. Juny is door gemelde Gecommitteerdens Sijn Hoog-

heyt voor gedragen , dat haar Ed: Mo: de Staaten van Uytrecht ver-

trouden , het feekerfte en ook het eenigfte middel te wefen, omme de

ontroerde gemoederen der Gemeynte tot ruft en ftilte te brengen , in-

dien Sijn Hoogheyt hem in perfoon binnen de Stad geliefde te ver-

toonen, waar aan by Sijn Hoogheyt fodanig is gedefereert, dat hy ge-

refolveert heeft noch dien felven dag fich binnen de Stad te begeven,

sünHüog- a lWaar Hy (gelijk de Staaten van den Lande van Uytrecht in haare

binnen
0mt

Deductie naderhand geëmaneert hebben verhaalt) vergefelfchapt

uytiecht. van je Heeren Gecommitteerdens te Velde nevens de voor-

naamfte Hooge Officieren en verdere Suite, met fo groote ac-

clamatie ende toejuychende genegentheyt van de Borgerye ontfan-

gen , ende fijne komfte en prsefentie van die operatie ende fucces is ge-

weeft, dat men bemerkte, dat de gemoederen van de Gemeente tot

rufte en ftilte fich fchikten, ende is daar op aanftonts naarder by haar

delibereert Ed. Mog. op defenfie ende befcherminge van de Stad ferieufelijk ende

staaterj

llclfs
yver*S

gedelibereert geworden. Sijn Hoogheyt omtrent vijfuuren des

naarmiddags ter vergaderinge van haar Ed. Mo. gekomen zijnde, heeft

geremonftreert , dat met een ongerefolveerde en onbeftandige Bor-

gerye , een Stad tegen een machtigen Vyand niet wel konde werden

en met den gedefendeert , ende daarop pofitive antwoort omtrent de willigheyt
coionnei endebeftendigheyt van de Borgerye afgevordert zijnde , is by de fa-

Hopiuyden, mentlijke Leden van Staaten , naar dat Colonnel en Borger Hopluy-

den in een van haar Ed. Mo. Vertrek-kamer door fijn Hoogheyt daar

over gehoort , ende de Heeren van de Vroedfchap inmiddels ook ver-

gadert waren geweeft, alleeenpariglijk gerefolveert fo veel Militie,

als
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als by fijn Hoogheyt ende de Heeren Gedeputeerden te Velde nodig en neemt

foude werden geoordeek , in de Stad te ontfangen , het uytterfte daar Sjjjjkg?

mede te wagen , ende onder Godes genadigen fegen goed en bloed fendeeren.

tot het laatfte toe ter defenfie van de Stad op te fetten.

Extra&uytde Refolutienvan de Ed. Mog. Heeren Sta-

ten's Landts van Utrecht.

Jovis > Oude Stijl , 6.Junü> 1671.

Pojlprandium hora quintx.

Namiddags ten 5. uren,

STn Hoogheyt den Heere Prince van Oranje , als mede de Heeren

Gedeputeerden en Gevolmachtigde van de Staten Generaal te Velde,

hebbende ingewilligt het verfoekby haar Ed: Mog: op heden gedaan,

en in gevolge van dien ter Vergaderinge van haar Ed: Mog: gecom-

pareert zijnde , is Stjn Hoogheyt te midwegen van de Tafel der Hee-

ren Ge-eligeerde , in een rood-fluweelen Armftoel geplaatft zijnde,

naar voorgaande begroetinge en toewenfehinge van Heyl en Zegen

verfocht, om met zijn prefentie en daartoe applicabele redenen , de

Burgerye der Stad Vtrecht te perfuadeeren , tot het recipieeren en

innemen van eenige Regimenten Mtliüe ter defenfie van defelve Stad-,

ten welken opfichte , aan haar Sd: Mog: Vergader-kamer ontboden

zijnde den Colonnel-, Hopluyden en minder Officieren der Schutterde

vangemelte Stad-, zijn defelve eeril door Sijn Hoogheyt , en na-

derhand door de Heeren 'Burgermee(leren en Oud-'Burgermeefieren

der meergenoemde Stad-, tot de voorfz. receptie aangemoedigt , en

met de meeftkrachtige motiven , fo veel mogelijk geinduceert , en

bebben gedachte Heeren Burgermeefleren , daar op in aller yl de

Vroedfchap der felver Stad geconvoceert , en naar een weynig ver-

toevens ter Vergaderinge gereverteert zijnde , gerapporteert \ dat de

Heeren haare principalen eenpariglijk. badden bewillurt en gerefolveert*

ro veel Militie , als by Sijn Hoogheyt en Gedeputeerde te Velde noodig

[oude vterden geoordeelt -, in- de Stad te ontfangen , waar op by de fa-

mentlijke Leden • als inede Zijn Hoogheyt en Gedeputeerde van de

Staten Generaal te Velde met onderling concert is goet gevonden, ge-

réfolveert en aangenomen de Stad Vtrecht onder Gods genadigen z.e-

gen ten ujtterften tegens den Vyand te defendeeren ; Waar toe de Heere

Bevering , mede (gedeputeerde te Velde , wegens de Provincie van

Holland exhibeerde een t?viifflve-> waar by haar Ed: Groot tSföog:

beloof-
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beloofden met alle bedenkelijke fecourfen en noodwendigheyt de

StadVtrecbt te Tullen adfifteeren, werdende vervolgens Zijn Hoog-

heyt verfoei* des volgenden daags 's morgens de i5\Cilitie in de

Stad te doen trekken , als wanneer de Heeren BHrgermeefieren de

Foorte voor haar fouden doen openen , 't welk by Sijn Hoogheyt zijn-

. de geaccepteert , heeft defelven als mede de Heeren (gedeputeerden

en (gevolmachtigde van Staten (generaal te Velde , al voorens voor de

moeyteby haar ondernomen bedankt zijnde , ter Vergadering affchcyt

genomen , om des anderen daags ten fine als vooren weder in defelve

te verfchijnen.

Van welke refolutie aanftons aan haar Ed. Groot Mo. door den

Heer Beverning by mi/five kenniffe is gegeven , ende 't felvige des an-

deren daags door de Heere Raad Penilonaris ter vergaderinge van haar

sijn Hoog- j-[0; jvlo ingebracht. Sijn Hoogheyt , naar dat de gemelte refolutie

voor de
1

tot defenfie van de Stad metfo animeufe en eenparige over-een ko-

indc ver""- l™n§e
van ^e ^r*e Leden van Staten was genomen , is des anderen

deringevaii daags , weiende Vrydag den \}. Junii des ochtens wederom ter Ver-
haar Ed.mo.

gaderir)ge van naar £d ( Mo. met de Heere Tijpperda Tbo Beurfe Ge-
en doet een deputeerde te Velde , erfchenen , ende heeft naar gedaane aanfpraak

jiopoficie,
aan fe gefamentlijke Leden gelieven te vragen , ofdefelve en particu-

Jierlijk de Heeren van de Stad noch waren van die opinie ende gene-

gentheyt, als des avonds te vooren was gerefolveert, ende daar op ron-

délijk verklaart zijnde, dat men niet alleen by de voorverhaalde refo-

lutie perfifteerde , maar kraagtelijk in het felve voornemen was ver-

fterkt , door de couragie en goede wille ten dien eynde in de Borgers

en inwoonders der Stad befpeurt wordende , heeft fijn Hoogheyt ver-
' volgens geproponeert, dat men aanftons behoorde te refolveren de be- '

muerde Weerd en de vier Voorfteden der Stad Utrecht af te branden;

Ende dat daar toe by de Regeeringe noch dien dag de noodige ordres

fouden moeten worden geftelt. Ende daar op gemoveert zijnde , dat

het felve fonde wefen van een difficile en dangereufe executie, en veele

fwarigheden was implicerende , heeft fijn Hoogheyt gelieven te feg-

gen , dat fich naar het Leger foude begeven jjom aldaar met de Heeren

Gevolmachtigden te Velde , en de Generaals van de Militie, 't gene

diens aangaande was voorgekomen , naarder te overleggen , ende dan

noch dien voor-middag ofeven naar de maaltijd ter vergaderinge van

baar Ed. Mo. te fullen reverteren.

Gelijk ook de Heeren Gecommitteerdens van de Stad mede aange-

nomen
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nomen hebben , alle het gene voorfz. de Heeren haare principalen te

communiceeren > ende dies aangaande naarder gelaft. ter vergaderinge

van haar Ed. Mo. te fullen wederkomen. Maar geduyrende defelve maar wott

Dehberatien, ende aleer fijn Hoogheyt te rugge was gekomen, zijn derTme-*

de Heeren Hop , van Sevender en S!ingeland haar Ho. Mo. Gede- 'fLaads-Mï-

puteerdens , die Woenfdag den T |. te vooren van Utrecht naar den Holland,

Haage vertrokken waren , wederom alhier aangekomen , by haar heb-

bende de refolutie , die op haar rapport by haar Ho. Mo. tot het bren-

gen van 't Lands militie in de Provincie van Holland, was genomen,

luyJende als volgt:

Extrattuytde Refolutien van de Ho. Mo. Heeren Staten

Generaalder Vereenigde Nederlanden.

Jovisden *|. Junij lójz.

IS~
gehoon het rapport van de Heeren Hop, van Sevender en Slin- volgens Re.

geland , haar Ho. Mo. Gedeputeerden jongfi geweefi hebbende tot h^re^Hc»
3"

iJtrecht , waar op gedehbereert z.ijnde , is goetgevonden ende ver(laan-t MoS-

dat de Heeren hare Ho. Mo, Gedeputeerden ende Gevolmachtigden te

velde , endeden Heere Princevan Orange , alsCapiteyn Generaal over

de Legers van den Staat voor de[e jegenwoordige expeditie , [al werden

aangeschreven , dat defelve het Leger van den Staat [uilen brengen in de

provincie van Holland , ende aldaar by een houden , ende naar gene

Garm[oenen verfenden , ten ware de ab[olute necejfiteft anders quame te

verejffchen , ende dat de gemelte Heeren Hop , van Sevender en Slin-

gelandt ten[poedig[ien naar het voorfa, Le^er ftaan te reverteren.

Haar Ed. Mo. des Vrydaags voorfz. en alfo ten felven dage , op den dewelke die

naarmiddag kenniffe van de gemelte Refolutie bekomende, hebben ha- recht foch-

re Gecommitteerdens aan fijn Hoogheyt, ende gemelte drie haar Ho. [^«^j/
6

Mo. Gedeputeerdens aanftonts afgefonden , ommc te verfoeken , dat

T ermits de'Borgerye nu volkomentlijk tot tegenweerwas gemoedigt,

de voorverhaalde Refolutie buy ten executie mochte werden gehouden.

Ende alfo fijn Hoogheyt ondertufichen aan den Secretaris van haar Ed.

Mo. hadde verklaart gerefolveert te zijn , de Stad ende Provincie van

Utrecht met fijn aanwefende Leger te willen byblijven , ingevalle de

voorverhaalde hare Ho. Mo. Gecommitteerdens tot 't geven vanfoda-

nigc elucidatie , interpretatie ofte furcheantie in reguard van de voorfz

f Ho.Mo. refolutie , konden werden gedifponeert , maar anders ge-

K k k k houden
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houden te zijn defelve te achtervolgen , hadden haar Ed. Mo. Gedepi?-

teerdens goetgevonden aan de gemelte Gecommitteerdens van haar

Ho. Mo. uyt vreefe defelve mochten vertrecken, eerft haare commiffie

afte leggen.

Defelve haar Ho. Mo. Gecommitteerdens vervolgens daninftan-

telijk wefende verfocht, en haar voorgeftelt zijnde, dat derefolutiq

op haar rapport was genomen , als uyt den Teneur van dien was blij-

kende , ende fonder t wijffel op een pra?fuppooft en informatie., dat de

Borgerye alhier onruftig en tumultuerende was bevonden,en weygerig

eenige militie in te nemen , dat het felve nu was verandert , ende niet

alleen de Borgerye in rufte gebracht;maar door fijn Hoogheyts prefen-

tie geè'ncourageert en t'eenemaal gemoedigt , en dat men gerefolveert

was 't uyterfte goet en bloet tot dienft van den Staat en derende van de

ftad en Provincie te wagen , en datmen daar omnie fodanige Bontje-

noten, die fich altijd getrouwelijk tot dienft van 't gemeene beft hadden
.dachtcvci- geëvertueert , fo plotfelijk niet behoorde te verlaten , echter haar Ed.
sce Mo. Gecommitteerdens geen ander antwoort hebben konnen beko-

men , als dat het aftrekken van 's Lands militie haar Ho. Mo. pofïtive

laft was , dat fy haar in genen deelen "konden inlaten , om yetwes daar

omtrent te veranderen , ofte eenig temperament toe te ftaan , feggen-

de dat fy niet te min de fwaare conftitutie van 3e Provincie wel coniide-

reerden en beklaagden. Ende is defelve als doen te gemoet gevoert,dat

dat haar Ed.Mo.wel konden befpeuren de intentie te wefen om 's Lands
i

militie op den bodem van Holland te brengen , en door inundatie ende
;

invloeyinge van wateren fich te verfterken ; Blijvende door dat middel

j

Holland geconferveert en de Provincie van Utrecht t'eenemaal af-ge-
j

fneden. Waar naar haar Ed. Mo. Gecommitteerdens naar verwiflelin- ;

ge van verfcheyde redenen op 't voorverhaalde (ubjecT: met fijn Hoog-
heyt gehouden , van defelve mitsgaders van de aanwefende Heeren l

Gedeputeerden te Velde affcheyt nemende , naar toewenfehinge van \

alle hcyl en zegen over 's Lands Wapenen • hebben verklaart , dat ;

haar Ed. Mo. fouden genootfaakt wefen fodanige middelen by de hand

te nemen , als fy onder Godes genadigen zegen fouden oordeelen de

naalle en fekerfte te wefen , om fo veel mogelijk de totale ruïne van de

Provincie en ftad van Utrecht te konnen voorkomen , ende dat/y ver-jj

hoopten, dat gene van de andere Provinciën fodanig van de Bontge-

nooten fouden worden verlaten , als aan haar Provincie dóór Je boven-a

„ . . gemelte haar Ho. Mo. refolutie tegenwoordig wierde gepleegt.

teger vcx- Ingevolge van de voor!z..rclolutie van deiv ,|. ]unv , is den , i. w«-
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fendc Saterdaags desnachts voor ofomtrent Sonnen-opgankdegant-

fche Armee voorts van de fhd van Utrecht afgetrokken , naar dat de

Artillerye en Ammunitie , dewelke by het Leger voor handen was,

al op den \. Iuny uyt de Provincie ende van de Stad van Utrecht wa-

ren weg gefonden. Daar en boven noch mede-nemende een merkc-

kelijke quantiteyt Buskruyt , welke haar Ed. Mo. op de Kruyrmolen

buvten de fladUtrecht gekocht ende betaalt hadden ; Blijvende defel-

vealfo t'eenemaal geabandonneert. Haar Ed.Mog. hebben op haar

inftantelijk verfoek , verm'ts de voorfeyde haar Ho. Mog. refolutie,

fo veel niet konnen obtineeren , dat de vier Regimenten t'haarer re-

partitie {taande , en op haar territoir aan ende beneden de ftad van

Utrecht lessende, binnen defelve gefonden, ende haar totdefenfie

gelaten mochten worden.

Naar dat nn het geheele Leger van de Stad van Utrecht was afge- waarop de

trokken, en de Provincie quam te verlaten, haar Ed. Mo. als doen d^n Tande

vergadert wefende , zijn daar op by den anderen gekomen , ende de j!"

'

de Vl0et-

Vroedfchap c5er Stad aldaar en Corps mede verfocht en erfchenen zijn- van de sud

de, isgedelibereert; wat in die tegenwoordige bekommerlijke per- vcrgaderdcn

plexe^G^nftitutie van tijd en faaken , tot dienfl van 't Gemeene-befte

der' Provincie en Stad van Utrecht te doen ftonde ; Ende is als doen en deiibtf.

Kaar Ed. Mo. geduurende haare deliberatien alomme voorgekomen, iecrden

dat de principaalfte Collegien der Stad en Provincie betuygden , ge-

lijk ook de Burgerye met een gemeen over-een-komfle en yver be-

toonde van gevoelen te zijn , dat men in fodanige conftitutie , als de

Provintie fich als doen bevonde , behoorde en fchuldigh was , foo veel

doenlijk , door befendinge aan den Konink van Vrankrijk te voor ko-

men de totale ruïne van de Provintie ende Stad van Utrecht ; als we-

fende van de Bondgenoten ende derfelver Militie verlaten , ontbloot

van Ammunitie van Oorlog: ende de Borgerye en Ingefetenen tot de-

fenfie van de boven Quartieren verfonden , behalven diegeene, die

fich in grooten geralle uyt de Stad ook noch hadden geretireert , de

overige fonder de Militie en fonder eenig ervaren Krijgs-Officier tot

tegenweer zijnde onbefland, en fonder eenig fecours ofhope van dien»

volkomentlijk van de anderen afgefneden , ende overfulx ten proyc

van de Vyanden geftelt ; So hebben haar Ed: Mo: de geallegeerde re-

denen ende motiven daar toe dienende overwogen , ende geoordeelt

het dienftigfte tewefen, op het gevoeglijkfte te voorkomen de ge-

vreefde onheylen van marfacre 3
plunderinge ende diergelijke , ende te

verforgen 't geene ten meeften dienfte van de Provintie en Stad va»

Kkkk 2 Utrecht
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Utrecht in fodanige cxtrcmiteyt door haar foude konnen gefchiedcn.

Endc aiico alle inkomende tijdingen mede brachten , dat des Ko-
ninks Armee' het dorp van t^meronge» albereyds foude wefen ge-

pafleert , ende dat de Heeren Gecommitteerdens te Velde haar Edele

Mo. verfekert hadden , en ook een conitant en gemeen gevoelen was

in 't geheele Leger , dat den Vyand alle uuren voor de Poorten vari de

Stad konde wefen , ende dat men geen eene nacht daar tegen verfekert

renden ttree was, hebben haar Ed: Mo: eenpaarlijkgoet gevonden, twee Trompet

-

Trompec- ters naar Amerongen aan den Konink ofte den Generaal , die des Ko-

Koning. ninks Legers foude commandeeren , af te fenden , den éenen langs de

kley over Wijk , en de andere over Zeyft langs het zand , op dat den

eenen defelve mirTende , den anderen mochte aan doen. Een van die
"~Trompetters tot zAmerongen , of daar omtrent des Koninks Troupes

niet vindende , is te rogge gekomen ; den anderen fonder naarder laft

te halen voortgereden zijnde, en onderwegen des Koninks voor-

troupes ontmoetende , is van de geene , die de felve commandeerde,
waat van voortgefonden , ende heeft in dier voegen buyten haar E: Mo: intentie

KoniU .oor fijn Majelieyt tot voor Soesborg gaan vinden , en op den ,?, ]u-
Doesburg nv een p afp rt en efcorte bekomen , omme Gecommitteerdens vai

i

Tafpoort be- Provincie te kennen afhalen , welk Pafpoort niet vorder dienende,

entende h^cft >t: ^a3r ^ ^°'~ S°et ?ec^aCnt »
°m °P ^en 35» Jun >' te COllimit-

Gecommit- teeren de Heeren van Weiland iTZergerjteyn en vander Voert , die.

s^uve-eardc!
onder 't convoy van een Franfchen Ritmeeftcr met eenige Ruyterye

op den \\. dito vertrokken, omme Sauve-garde voor de Provincie en

Stad van Utrecht te bekomen, met diehoope, dat immiddei

furcheantie ofte afwendinge van fijn Majefteyts Wapenen , op

Generaliteyts Commiffie en Refolutie van den l v Juny i6ji* van

den Koning mochte werden geobtineert ; wefende haar Ho: Mo: Ge-
deputeerdens ten dieacynde op den «^. Juny van Utrecht vertrek-

ken , enaliulx tenfelven dage als haar Ed: Mo: Gecommitteerdens

derwaarts gingen , al 't welke de Staaten van Uytrecht by een Miffive

onder Num°. 45. geproduceert aan haare Ho: Mo: bekent maak-

ten.

De Maronis Onderturfchen dat de Gedeputeerdens tiyt waren, cjtiam den Afar-

fortkomt" qais de%ocbefort met fijn by-hebbende Leger op den \i. funy van
voor Vyt. yimersfort naar Vjtrecht, ende heeft , volgens notule by de Heeren

der Stad Utrecht ten felven dage daar van gehouden , door een Overfle

fijn aankomfte aan den eerften Borgermeefter doen bekent maaken,

inet aanfegginge,ciat hy voornemens was, met fijn by-hebbende Trou-

pes
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pcs in en door de Stad te trekken. De Vroedfchap daar over gecon-

voceert zijnde , heeft naar overleg van alles , en infbndeiheyd van dea
ftaat , daar inne fy haar gepra?cipiteert vonden , gercfolvcert twee
Heeren Hamel en Veldbuyfen uyt den haren te committeren , om-
me Hoog-gemelte Heere Marquis kenniffe te geven , dat de voorfey

de Deputatien aan den Konink van Vrankrijk waren afgegaan , ende

dat men alle uyren den uytflag daar van te gemoet fag , ende dat der-

halven wilden vertrouwen, dat lijn Excellentie de Stad van in- en door-

tocht fonds willen verfchoonen. Diens volgende gemelte Heeren

Gecommitteerdens vertoogenen in 't korte gereverteert zijnde, alfo

fy den Heer Marcjuis tot by het Cruys Gafthuys , 't welk omtrent een

piftool fchoot van de Stads-poorte gelegen is, met fijne Troupens ge-

avanceert vonden, hebben haar E. E. ter vergaderinge van de Vroed-

fchap gerapporteert , dat met-fijn Excellentie waren verfprooken , dat

het Leger fijnen marfch buyten om foude nemen, ende dat alleen hon-

dert Mufquettaires du Roy binnen de Stad ingenomen (bilden worden.

Waar op fijn Excellentie met de voorfz hondert Mufquettaires in de

Stad gekomen zijnde, heeft fich in perfoon naar het Stadhuys begeven, "co.'m^
ende onder het ftellen van de ordres tot billetteringe van de voorfeyde qnetraires

Mufquettaires, de Portiers met haare fleutels doen ontbieden, ende de- n e n d/stacL

felve in de Raadkamer van haar afgevordert en naar fich genomen. De £" e > ft dc

reft van 't Franfche volk onder Rochefort quam niet binnen de Stad,

maar wierd gecampeert buyten de Catharyne Poort , bezijde Liibbe-

nes. Het volk dat in de Stad was, hielt wacht aan de Poorten , en

wierd by fommige Burgers omtrent de Poorten , en aan S c
. Jans Kerk-

hofgeinquartiert.

Des anderen daags, wefende Vrydag den _-f . Iuny dts naarmiddags, De Gecom-
zijn haar Ed: Mog: Gecommitteerdens uyt het Leger van fijn Maje- minecr-

fteyt te rugge gekomen , en hebben gerapporteert , dat fy het verfoek ^jeronv

van Sauvegarde voor de Provincie en Stad van Uyrrecht ingevolge

van haar Ed: Mo: refolutic gedaan hebbende, den Heere de LohvoIs

primier Minifter van fijn Majefteyt haarhadde te gemoet gevoert,

dat den Konink niet gekomen was, omme Sauvegardes te verkenen,

maar om Steden en Provinciën te conquefteren. Ende dat fijne Maje-

fteyt haar felfs hadde doen aanfeggen , dat fy een keer te rugge foudea

doen, omme naafder ende volkomender laft ofte pouvoir van de Hee-
ren haare principalen afte halen , waar op Jiaar Ed: Mo: vernemende,

dat hare verwachtingen van ^een fucces waren , door dien alles gan-

fchelijk quam te ontftaan \ Ende confidereerende,dat de Stad van Uyt-

-Kkkk l recta
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recht by fichfelfs (hoewel nu ook al bereyts geocaipeert zijnde) alleen

niet bevoegt was voor de behoudeniile der Kerken ten platten Lande,

ende de exercitie van de Gereformeerde Religie door de geheele Pro-

vintie , confervatie van de Provinciale Collegien , incluiie in de tracta-

ten door welgemelte haar Ho: Mo: Gecommitteerdens ran wegen de

famenthjke Bondgenoten te maken , ende de vordere foo hooge en

importante Intereifen van de Provincie by het geaccordeerde, hier.

kortelijk naarvolgende vervat , te verioeken ; hebben haar genootfaakt

gevonden eenige Articulen te ontwerpen , en door gemelte Heeren

Gecommitteerdens op haar Ed: Mo: naam aan fijnMajefteytte doen

voordragen.

Capifulatie Den volgenden dag den j». Iuny zijn voorverhaalde Heeren Ge-
u> t- committeerdens wederom naar fijnMajefteyt vertrokken, endeden

{}: Iuny des avonds gereverteert zijnde , hebben haar Ed: Mo: bekent

gemaakt, dat fijn MajePceyt daags te vooren den £, defer aan de Pro-

vincie, ende der felver ingefetenen onder anderen hadde geaccordeert.

i. y^sftde exercitie ofte oeffeninge van de Gereformeerde
t
Rjelitriey

I J Gelijk defelve tegenwoordig wert geleert , de ^Academie ende

Schooien [uilen blijven geconferveert.

2. Dat de Regeringe van de Trovincie , fulx die tegenwoordig ge-
\

conflitueert is , fal blijven by defelveforme , ende by de Perfonen , die de-

felve tegenwoordig bekjeden.

3. Ende dat de Privilegiën ende gerechtigheden van de drie Leden

van Staten , ende van de Stad en Steden in hungeheel [uilen blijven»

4. Dat het Hofvan fuflitie ende alle andere t/fmpten ende Offcien

ofte Toedieningen door de geheele Provincie [uilen worden gecontmueert -

in de Perfonen , die defe4ve tegenwoordig bekleden,

5. <Dat allefchulden , laften, (fapitalen en Renten van dien op de

Trovintie , Stad-i Steden en Communiteytenflaande^ [uilen blijven
,

ge-

continueert ende betaalt werden.

6. 'Dat de Provincie , Stad en Steden van Vytrecht niet[uilen wor-

den geplundert , nochte gehouden z.tjn hetfelve af te kopen , ofte worden

gebrandfehad.

7. 'Dat de Provincie van Vytrecht , Stad of steden van dien raet

fillen worden gebracht onder een particulier Heer.

8. Dat boven defen allen , de Provincie van Vytrecht fal werden

geincludeert infodanigtratlaat ,als den Konink^met de Staaten Cjène-

raalfal komen te 'accorderen,

Sijn
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Sijn Hoogheyt den Heer Prince van Orange op den 7!. funy om- siin Hoor-

trcnt fonnen-opgang , inigevolge van fijne Ordrc, die Hy van haare heytvarPoi

Ho: Mo: hadde ontfangen , van voor Vytrecht met het boven ge- °
eren van""

fpecifkeerde Leger opgebrooken zijnde, maakt uyt de noot een H° llina
>

deugt , en betoont dat hy een Spruyt uyt dat Orangien Bloet is , het

welk noyt fijnen Vyand ontfag , hoe machtig die ook was , maar al-

tijd meteen Prefent Oordeel en Helden- moet de vyandelijke fiic-

cefTen fteute , en den Nederlandfchen Staat tegens alle gedreyqde on-

heylen conferveerde ; Want hy refolveert met dat kleyne Leger , dat

maar een hand vol volx was , den triumphanten Franfchen Hanmbal^
Uie met Co nombreufe Legers, dat fy het geheele Land overftroomden

en bedekten, voor de Poorten van Holland quam, te repoucheeren en

f

den gebaanden weg af te fnijden , dien hy meende te paffeeren tot in-

't hert van dat gefeegende Holland, 't welk fijn principaalfte Doel-

I wit was, en daarom hy de wapenen by na alleen hadde opgevat. Sijn

Hoogheyt dan als de rechte Gideon en eenigfte Leyds-man in al die

verwerringen confidereerende, dat de ^Provincie van Holland konde

geinvadeert werden door 5. byfondere Advenuen, als tot Bode-

grave , Muyden , Gorcum , Goeverwelle-Slnys en Schoonhoven ver.

deelt fijn kleyn Leger in vijften, en grijpt in eygener Pcrfoon poft op

de dangereufte plaats , namentlijk tot Bodegrave met 3. Regimen-
ten te paard , als fijn Garde , en de Regimenten van den Q'raaf'van
Najfamv en den Heer Eppe , en met 2. Regimenten te voet on-

der de Graaven van Stirum en Solms. Hy beveelt Muyden aan

den Veld-Marfchall^ Vorfi ^Maurits van Naffaw met 3. Regi-

menten te paard onder den Prins van Salms en de Heeren van Ob-
dam en Almelo, en met een Regiment te voet onder Aqmla ;

Cjorcitm aan den Veld-Marfchall^ Wurts met 2. Regimenten te

paard onder \s Gravemoer en fofeph , en 2. te voet onder den

Peld-Marfchalk, felfs en onder Goldfleyn ; Goeverwelle-fluys aan

'den Graaf van Hornes Generaal van de Artillerye met 4. Regi-

menten te paard onder de Graven van Waldek^ en van Merode, en.

onderden 'Baron l'Tbsroen en den Heer Harfolte, met een Regi-

ment te voet onderden Cjraafvan Hornes felve; Schoonhoven aan

den Marquis de Louviany met twee Regimenten te paard onder,

den Heer van Ginkel. en Dvn Sarmïento en meteen Regiment te

voet onder den Marqttü de Weflerlo.

Aüe vijf dele Poften lagen geheel ontreddert , alle Weegen daar 2j£fjg^"
omtrent waren door de exceflïve drooete als een vloer gebaant , en de-feer onued--

Siootea
dertll8car
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Slooten en Wateren waren uytgcdroogt, byna alle inwoonders vluch-

ten Holland in , en dieder over bleeven, hadden een quaat vertrou-

wen op der Staaten Militie, befchuldigende defelve opentlijk van Ver-

raat ; alle Wagens , Schoppen en andere nodige Inftiumenten waren

van kant; niets bleef over , als defolate verlatene Paflagien , die den

, overval der Vyanden alle omfien verwachten. Doch hoe groot de

r- noot was , noch grooter was de Cotiragie van Sijn Hooghejt , van de É
den door de

j^y^g Veld-Marfchalken en van de andere Commandanten ; Men or- •

vigilanrie J . . ..

vjn si.n donneerde , men torfte, men droeg alle nootwendigheeden, die te be-
Hoogheyt,

tornen waren j
iricn haalde volk by de werken , men groef, men kruy-

de, men aibeyde dag en nacht door malkanderen,als de w'erkfame mie-

'

ren, en bracht defelve defolate Polten door behulp van" water, dat

men door de groote Sluyfen en doorgefteeken Dyken over 't Land de-

de ftroomen , in eenig Poftuyr van Defenfie.

De Konirg De Tijdinge , hoe dat door Sijn Hoogheyts goede voorforge de
v.a«' vtank- Prontieren van Holland verfeekert, endoor 't overftroomende wa-

Hoiianders ter inaccefïibel gemaakt wierden, ter ooren van den Franfchen Ko-

ftTie^odt"
ning komende, dedehem publiceeren een Acte , onder Num°. 46.

ge» tot het daar by hy fijne onrechtvaardige voornemens wilde juftihxeeren met

vansante
1

het goede fucces fijner wapenen , en de Hollanders onder prefentatie

stee en, op van alle beneficien induceeren , om fich in fijne befcherminge over te

damenten"" geven , dat hy haar anderfins met de uyterfte ftrafheyt foude hande-

len ; Even als of de Wapenen eenRechter waren over de Rechtvaar-

digheyt van een Oorlog , gelijk Lucantts feyt in fijn 7. Boek. H&c

re acief viBam faïïura nocentem eft; Eneven alsof de Nederlanders

dnegiiik- niet kenden den loofen aart en bedrieglijkheyt der Franfchen , dewel-,
heytl ' ke al voor twee duyfent jaaren bekent en berucht is geweeft , gelijk

Fbrits in fijn 3. Boek feyt. 1\(iemant moet denken , dat de Franfche /

alleen woedende zijn , maarjy gaan ookjnet bedrog om , om welke re- §5

denen Ptolem&us Koning van Macedonien feyde , dat hygeen Vreede

met de Franfchen wilde maaken , 'ten z,y fy haare eygene 'Trincentot

Ojlagiers (lelden , en baare wapenen overgaven , dewijl hy haar niet

vertrouwde , ofmoflen ontwapent zijn.

sijn Hoog. Defe Trouloosheyt der Franfchen blijkt mede niet alleen uyt het

totVoet- gene wy hier vooren op Pag: 72. hebben verhandelt, maar ook uyt
den. veele paffagies in dit Derde Deel , daar fy toonden , dat haare Parole

niet langer bondig was , als fy daar uyt voordeel konden trekken.

Terwylen Sijn Hovgheyt met de voorfz. 5 . Regimenten van TJyt-

/ trecht naar Hodegrave trok , en delibereerde, waar hy 't belt Poft fou-

de
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de vatten > werdende daar toe van de Hollandfe Heeren gérecommen-

deert de Cjoutfe Slays , en van de Spaanfe de Nienxver^Brugge en

Bodevrave , arriveerde hy eerft tot Woerden , daar hy eenigen tijd

op 'rKafteel raat-pleegde , hoe die Stad 't beft te defendeeren was,

doch alfo den Vyand alle ogenblikken verwacht wierde , en de Stad

fonder Opgemaakte Fortificatien lag , en van alle Vivres en Ammuni-
tie onvoorfien was , hebbende elk Burger alleen 3 . ponden Buskruyt,

datfy onlangs ontfan'gen hadden; fomoft Sijn Hooohejt met groot dat bywëj

leetwefen defe Stad verlaten , waar door fo greote alteratie daarbin- dcr m°ft«

nenontöont, dat elk bynamet pak en fak focht te vluchten, 't welk

*alleen gefchut wierde door de Cordaatheyt van drnBaiiluw, die ,e

Burgeren beloofde by te blyven , fo lang hy noch bleet in de aderen

hadde. Ondertuiïchen quam tijdinge , dat Vytrecbt met Franfche

Sauve-gardes al befet was , waar op eenige 'm alle lliite de Burgers van

huys tot huys vraagden , of fyfich liever onder' de Franfchen wilden

begeven , ofeen bloed- bad verwachten ? En alfo niemand tot dit laat- Yq r

*g
H

ite was genegen , noch daar toe fijn woort wilde geven , refolveerde de pmecrdens

Magiftraat Gecomm'tteerdcns na den Franfchen Koning te fenden, ^d
Jn Ko "

dewelke tot haaren Tolk in 't Franfch mede voerden den voorfz. Bail-

luvv, en tot haaren Taalman in 't Latijn den Reehor van de Schoo-

ien. Defe namen gefamentlijk haare reyfe op Vytrechtt datfy toen

"al met een goet getal Franfche befet vonden, en maakten haar Ac-

coord fo verre klaar , dat'er op den 23 . fnny 's avonts tuffchen 7. en

8. uyren 3. Sauve-gardes van den Koning binnen Woerden cjuamen, enkrygt

dewelke 's volgenden daags van 200. Ruyters. gevolgt wierden, die binnen"
11"

Lyf-gardes van den Koning en meeft Edelluyden waren. Defe Faiy-

ters lollen de Burger-wachten af van de Poorten , en deden deCelvet

fonder de minfte overlaft , naar haare refpefiive huyfen vertrekken , en

na dat fy fich felven en haare paarden wat vervarft , en alles betaalt

wat fy verteert hadden , vertrokken fy , uytgenomen 60. Ruyterr>

die alleen tot befettinge bleeven , onder den <Jtytarqms Cjenlis na

<JfyContfoort en Onde\vater > waarfchouwende die van Woerden-, fat

fy fich wel fouden wachten voor de gene , die na hun fouden komen,
envoornamentlijk voor 't Voetvolk, omdat het kromme vingeren

hadde
, gelijk de WoerdenAars naderhand met groote fchaade de waar-

hcyt daar van hebben beproeft.

Montfoort mede als andere nabuyrige Steeden van Fortifi-
F J'q^

catie, Garnifoen en Ammunitie onvoorhen zijnde, kreeg den 2 5 . vau de Frans

fttny, voor de mhidag den Mtrqms genlis met omtrent 150. Muf- ^p^;.
L 1

1

1 cjuettai.
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quettairen te paard voor haare Poorten , dewelke van den Heer van .

Oukpop Marfchalk vanden Lande van cJtyContfoórt , en van de Bur-

germeefters eyften de fleutels vair de Stads-poorten, dewelke aan

hem , na èenige verwifïèlinge van reedenen , omtrent 7. quartier uyrs

daar na wierden
1

overgegeven , de Poorten geopent , en de Burgerye,

die de wacht hadde , aangefeyt , dat fy fich met haar geweer naar huys

fouden begeven , waar op hy met 80. Mufquettairen daar binnen

trok , en de Stad in den naam des Konings in polTeifie nam, belooven-
:

deaan haar, gelijk aan de andere fteeden, die Sauve-garde verfocht^

hadden , referve van Vryheyt, Religie, Privilegie, en Politique

Regéeringe.

•Sr
D
v«-

A"
^ tac* Oüdewater leggende in de Provincie van Holland*:.

foekt affi. mede geenfins voorfien zijnde vaneenige Fortificatie, Garnifoeii enj|

» sSun
byde Ammunitie , en fiende op den 13. Juny 1672. des middags door haare'

Stad veele perfoonen, met haare Vrouwen, Kinderen en Goederen uyt,

;

de Betauwe en het Sticht van Vytrecht reyfen na andere fteeden in

Holland , vluchtende voor de aannaderende Franfche, die byhet
Toïhuys door den Rijn 'm de 'Betauwe gekomen waren , heeft "de

Vroèdfchap der felver fteede des avonts laat gerefolveert , door eenigé.

Gecommittcerdens de Heeren Stdaten van Holland of der felver

Gecommitteerde Raaden te notifïceeren haaren flechten toeftand er

manquement van alles , en te verfoeken afliftentie en ordre , dewelke

van de Gecommitteerdens fchier niet tot antwoord kreegen y als , met
ophaalingederfchouderendat Oudewater niet wel konde befchermfr

werden, waar op die van de Stad deden inkoopen twee Tonnetjes Buf-

kruyt met eenige Bollen Lonten , en refolveerden , op den 19. funy
om af te wachten , (na dat YJjelfleyn , Vianen , Cttylenbbfg , &c. alree

J

met Sauve- garde van den Koning befet waren) wat de Provincie van

Vytrecht door haare Gedeputeerdens in 't Franfche Leger fouden ver-

richten. En als fy naderhand vernamen, dat, de Stad en fteeden van

Vytrecht niet Franfche Sauve-gardes al waren voorfien , en des Ko-
nings Leger alree voor en om Vytrecht gecampeert lag , en alle uy-

ren voor haare Poorten ftond te komen ; dat het Leger van den Staat

onder denHcere Princc vaK Orange afgefaktwas, en beneden haare

Stad aan CjoeJanVerwellekensSluys, T^iewer-Brugge, &c, gecam-

peert was , waar door fy afgefneden waren van de andere Steeden van

-in doet voor
&°M*nd; en dat den YJJïtl afgedamt was, waardoor fy voor men-

de tweede, fchen en Vee geen water konden bekomen , tot vervarfinge, hebben

SingSaan ty °P & - 2 3- f*/y "gedeputeert Willem Tromper Burgermeefter
d8fcIve> Mr

. ?oba»
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Mr

. Johan de Koning en D\ facobus Mofwijk. Scheepenen aan de

Heeren Staaten van Holland en Wefi-Vrieflandi om de voorn, peri-

oden aan haar^Ed: Qroot Mog: by requefle te demonftreeren, en haar

advys te verfoeken , wat by de Regenten van Oudewater ten beften

van de Ingefetene , en voorkominge van de totale ruïne der Stad en

Burgerye te doen ftond; Op welk requelt de boven gemelde Staa- èmvanfy

ten niets hebben geappoftilleert , maar deLeeden derfelver Verga-
ff

}

ft

S
ont

.-

deringe , die daarop mede particulierlijk hooft voor hooft wierden f»ngt>

aangefprooken , raden hetinnemen van Sauve-garde noch afnoch aan,

maar feyden, dat de Stad Oudewater en deffelfs Burgerye indebe-
v
kommerlijkfte ftand waren , en dat fy van haare Ed. Groot Mog. voor
defen tijd niet konden geholpen werden.

Defen flechten trooft , in fulke gevaarlijke conftitutie , dede de
vjjfoek?

ff

Vroetfchap op den volgenden dag , zijnde den 24. Iuny eenparig- sauve-garde

lijk refolveeren, dat men op het exempel ,van Woerden en *U)t- JÜj
den Vy~

recht
, &c.

r
Sauve-garde foude verfoeken , ten welken eyndegecom- .

*

mitteert wierden Cornelis de Lange .Burgermeefter 'Pieter Jacobfe

van der Rorfl Out Burgenneefter Iacob Bartbolomeefe 'Bodegraven

Vroetfchap, en DirkJTromper Secretaris , om op den volgenden dag
's morgens den 25. dito gemunieert met behoorlijke procuratie , on-
der der voorfz. Steede Groot-zegel haar te begeeven naar Vytrechti
en aldaar ofdaar omtrent Sauve-garde van fijn Koninklijke Majefteyt,

of den. genen, die darr toe gequalificeert was, te verfoeken op dien
voet, als Vytrecht , Woerden 3 &c, mochten gecapituleert hebben.
DefeGecommitteerdens komende tot Montfoort ^vonden aldaar den
Mart/uis genlis , die befig was defelve Stad met Sauve-garde te ver-

fckeren , aan den welken fy , by die decade , door den Heer van Ou-
koop , t^tarfchalk^ van den Lande van Montfoort , notificeerden

haare prefentie en verfoek , dat haar van hem aanftonds toegeftaan

wierd,met betuyginge van alle vriendfchap,feggende dat fy wel hadden
gedaan , dat fy den Koning waren te gemoet gekomen jfdie met fijne

macht fo naby genadert was ; dat hy anders van fins was geweeft , om
van (tonden aan met fijne byhebbende Trotipen te marcheeren na Ou-
dewater* om die Stad voor den Koning op te eyfehen, en in pcffeffie. te

nemen. Hygaf de Gecommittcerdens mede tot convooy 10. a 12.

Ruyters, en volgden haar op de hielen na met omtrent 390, Muf-
cjuettairen te paard , tot een quartier uyrs van Oudewater , alwaar hy
2. uytde voorfz. Gedeputeerdens , als den voorfz. van der Horfi en
Bodegraven by hem hielt , fendende de 2. andere na binnen, om

LUI 2 haar
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haar wedervaaren aan de Vroetfchap te rapporteeren , die daarop cen-v

ftemmig refolveerde de Sleutels van de Poorten aan den <J\€arcjuis

.. , ,. te-prefentceren, gelijk gefchiede, waar op de Niemve-Pocrt geopent,

nen komt, en de t5Warc>ms met fijn b) hebbende Mufquettairen omtrent n.
uyren voormiddags ingelaten wierd, die de Hallebrugge en deftraateif'

daar omtrent in bèfettingè genomen hebbende , eenige van.de Regee-

en belooft ™ge en principaal fte Burgers tot fich riep , aan dewelke hy opentlijk

de privilc- betuygde , dat hy de Stad Oudewater in den naam des Konings van

itad te'
r

Frankrijk^ inpofTeïïie nam, dat de Burgeren, Inwoonderen en de
jnaintinee- Regceringe van dien fcuden blyven in haar geheel , en behouden Vry-

heyt van Confcientiè , Religie, Privilegiën , &x. alles gelijk alle an-

dere fteeden , die Sauve-garde hadden ingenomen , en dede daar op
' 60. a 70. Mufquettairen by de voornaamfte Burgers billetteeren,

die haar van alle onderhout voor haar en haare paarden moften voorj

fien,rijdende felfs met de reft ten/elven dage daar wederom uyt;Zedert

welken tijd byna dageiijx, al tot taften van de Burgers , nieuw volk

daar in en uyt trok , dat alle de Plant agien om de Stads Grachten liet af

hakken,en approprir.eren tot Pallifïaden, om de Stad daar.medete for-

tificceren, waar toe 't fef re Volk uyt Je 'Burgers dageiijx 100. mannen
commandeerde, die uyt de Stads middelen ook motten betaalt werden.

Den 29. dito dede den Commandant de Burgermeefters en Schee-

penen aanfeggen , dat de Mufquettairen en Cavailiers niet waren voor-

fien van Kruvt en Loot , waar van hy eenige uytdeelinge begeerde, ge-

lijk de Stad ook 40. ponden kmyt en 40, ponden koegels uytdeel»

de onder ico. Mufquettairen en dcrfelver Officieren,

«root e al- Defc ongehoorde fucecflen 3 en het fubijt aannaderen der Vyandi

Hollanden bracht geheel Holland en Zeeland in de grootfte confternatie

ztebud. ongemeenen fchrik , den Hemel , die voor den Reegen lang was bc*

ilooten geweeft , en nu met een naare hitte en hangende wolken be-

dekt was , fcheen dien fchrik te vermeeren ; elk Rond als bedwelmt en

ftom; elk was fijn huys te kleyn en te bang, daarom hy hem begafop de

Straat , waar hy niet anders tot fijnen trooft ontmoete , als gekerm en

miferie j elk liet fijn hooft hangen als een biefe ; eik fcheen fijne Sen-

tentie des doods ontfangen te hebben ; de Ambachten ftonden ftil ; de

Winkels waren toe gedaan ; de Recht- banken waren geflooten, de

Academiën en Schooien maakten Vacantie ; de Kerken daar en tegen

wierden te kleyn voor alle de benauwde herten , die van angft meer

Fuchten , als fy konden bidden ; elk was raadeloos en verleegen, om
fich met de fijne te bergen yoor den Blixem van den Franfehen Iupi-

terr
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ter, die met fijne Trabanten alles fcheen- te willen vernielen ; veele

verfonden haare Vrouwen en kinderen met haaien beften fchat naar

Engeland y.
Brabant , Denemarken , Hamburg , "Breemen , Embdev,

ja na frankrijk klve '» vee*e vergroeven haare koftelijkheeden in kel-

• ders ,
putten en hooven ; andere metfelden die in Muyren, omfe te fal-

veeren uyt de klauwen der aankomende roof-gierige 5 veele wenften,

dat men al met accoord onder deLngelfche,andere onder de Franfche

was ^ebracht, uyt vreefe van het bloet-bad en andere onheylen , die fv

te gemoet fagen.

Tn de meeite Regenten bemerkte men de waarheyt van dien ipreuk, Confufie ia

dat God haar de.wijsheyt ontneemt , als hy een Land wil flrafïen ; ten.
SC"

want haare raadflagen waren confuys ; haare heiten waren met

fchrik bevangen ; niemand wilt. byna, waar hy het werk van De-

fenhe foude aanvatten , alfo 't felve te groot , en de tijd te kort was ,

om on een flip de furie der aankomende Vyanden te (teuten. De „ .

.

1, i, T ,.. r « •»*!
1

Hoe ctc

Obli^anen op het Land hepen at tot 30. en- mmder ten hondert; ofciigatiep.

de Ooft- ïndifche Actiën > die voorheen tot 572. guldens verkoft afllocScn-

waren, wierden geprefenteert voor 250. guldens; het Bankgeld,

dat te vooren fomtijds 5. ten hondert waardiger was , a!s het Kas-

geld, wierd nu 4. a 5. pro Cento minder veikoft als het felve, ter

oorfake , dat de Wifleibanken mede geflooten waren. Op een ge-

meen Gerucht, als dat Sijn Hoogbejt meteenige dnyfent mannen

binnen Vjtrecht was getrokken , om de Stad met alle rigeur te de-

fendeeren , de prefente Burgers daar toe mede te encourageren , en de

gevluchte weder intedaagen op verlies van haare Burgerfchap en

confifcatie .van alle goederen , veranderde de verilagentheyt in Hol-

land op eenige plaatfen fo fubit , dat de Obligatien op 't Land weder

tot 92. a o$. de Ooft-Indifche Actiën tot ^40. en het Bank-geld

tot 2. pro Cento weder opfloegen ^ 't welk geen langer ftand hielt,

als dat de on-waarheyt van 't voorfz.Gerucht bekent wierd, want toen

keerde die gemeene Couragic weder in fuiken Paniciuen Vreefe of

Algemeenen Schrik , dat daar van byna niemand onbevangen bleef, van fohimi-

als alleen fommiee Rooms-eefinde, die den Fransman,aJs haaien Ver- °e In dc
^f

lolier met verlangen te gemoet lagen , en eenige Perioonen , die het verflagenti-

Secreet van de Mille fcheenen te weten , alfo fy weinig bekommerin-
he

-
yt*

ge hadden, en andere benauwde herten vertrooften op defe wijfe

:

Weeft-geruft en goeds mosts , alles falfondermerkeli)k.«ngeval van dsn

Staat , en met wepige veranderwge tfioopen , het heele LandfalJo dat
overgaan , ah een Vmken-tonw,

LUI 3 Bjj
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Inden Haag kreeg feeker Predicant van een Heer , dienhyyer-

troude des Staats geheymen mede wel te weten, en dien hy op de

ftraat ontmoetende afvraagde , hoe 't doch noch met het Land foude

afloopen , tot antwoort : ^Domint houtgoeden moet , de Veranderinge,-

die op banden is ,fal kjejn z,ijn , want gf [tilt in uwe Kerk^t wy in onfe

jRegeeringe , en ell^ in fijn volle befit blijven, Defe geruftheyt befpeur-

de men mede in eenige voorname Vrouwen en Kinderen , die andere
'

bedroefde zielen vertrooften en een moetinfpraakenmet woorden, die

aan veelen groote fufpicie baarden.

In de meefte Steden maakten men geen anderen ftaat , als de Sleu-y

tels den Vyand te gemoet te brengen , als hy mochte komen aan te na-

deren; Sommige Steeden hadden , gelijk men wil verfeekeren , fich,

sommige a^ bedektelijk met Sauve-gardes voorfien , om fich van haar te be-

laadden al dienen in de noot; Elders ja in den Haag felve feyde men , dat de
^auvega

Sauve-gardes bedektelijk te koop geftelt waren met curieufe trekken

en Hieroglyphifcbe beteekeningen ; Veele affirmeerden met aflurantie

wel te weten , dat fommige vreemde Minifters en fommige der voor-

naamfte Rooms- gefinde met Sauve-gardes waren gefecoureert. In

«ndere wa- fomma de Confufie en Panique vreefe was fo groot, dat eenige Steeden

cnVddocT Secn nanc^ aant wer^ floegcn,om fich te ftellen in poftuyr van defenfie,

maar lieten alles ongcreddert liggen ; dat andere , die haar meenden te

defendeeren, de middelen daar toe verkeerdelijk opvatten,en het paard

achter den ploeg fpanden ; fo dat vveynige quamen tot die bedaartheyt,

om haar met ordre defeniiefte maken; Want in de meefte Vroetfchap-

pen, daamnen difputeerde, ofmen fich foude verweeren,of by een Ca-

pitulatie overgeven, wierd refolutie tot het laatfte genomen; In de

Staats-Collegien fag een Lit op 't ander , niemand wilt. uytkomft , men
.

begon op den 14. Juny al te delibereeren, wat men in dit gevaar foude.,

:

doen , ofmen 't uyterfte afwachten foude , of een eerlijke capitulatie

maken ; men vraagde den Raad-Penfionaris deWit , die men altijd om
den Raad-, fijne onvergelijkelijke promtitude en prefent Oordeel als een Oracul
renfiomris q)elpbos hadde gevenereert, welk het fecuyrfte en befte expediënt
tJMr. Jan de r

. . .
o

i
• 1 j i

Wit, mochte zijn in dele^n algemeenen noot , die daar op proponeerde , dat

men moft uyt den naam van de Unie een aanfienlijk Perfbon defpici-

eeren aan den Koning van Vrankrijk,omme te hooren,wat Sijne Maje-

fteyt van den Staat begeerde ., en hoe dat beft een accoort foude wefen

uyt te vinden,en dat daar van rapport foude behooren gedaan te werden

binnen de Stad Amjierdam-, waar heen men de Vergaderinge van Hol-
• /Waanftonts mofte transporteeren, en de Leden haar confent daartoe

in-
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inbrengen; defelve-Raad-Perrfipnaris ten dien eynde mondelinge voor- die fiine

pellende in de Vergaderinge , om by yder een van de Leden aange- f^akde
teekent te werden van woorde tot woorde, dat van wegens haare Ledenvan

£d: Gr: Mog: ter Generaliteyt de faake daar heenen (al werden ge- iS^'moa-
dirigeert, ten eynde van haare Ho: Mog: gedecerneert moge wer- j*

elii>ge di~

den een aanfienlijke Deputatie aan den Koning van Frankrijke mits- '

gaders een Extraordinaire Befendinge aan den Koning van Groot om een bc-

'Britannien , tot fuiken eftècte , dat aan de eene zijde by den Hoogge- doen^aa
6

jrielden Koningvan Frankrijk, fal werden yerfocht openinge van de dei> Koning

conditien , waar op Sijne Majefteyt fich foude gelieven te laten difpo- rfjk

neeren , fijne wapenen niet verder tegens defen Staat te gebruyken ; en

dat aan de andere zijde de Hoog-gedachte Koning van Cjroot-Bnta-
'

KJJ5ng va™

tiien mede fal worden verfocht , fich te willen expliceeren aangaande Engeland, -

de conditien , op dewelke Sijne Majefteyt genegen is , fich met dcCen

Staat tot een Vreede te laten difponeerefl , en fijne goede officien en

coöperatien te willen laten gebruyken , om de Hoog-gedachte K0-

tiiftt van Frankrijk tot ecjuitable conditien met defen Staat te difpo-

neeren. Dat ook voorts haare Ho: Mog: fal worden aangeboden, om ds

haar Staats-gewyfc Vergaderinge, met den Raad van Staten en vor- {>
e

ta
.
ats

^
oI "

^dere Generaliteyts Collegien voortaan te houden voor eenigen tijd, uaniporree-

en geduyrende defe jegenwoordige ongelegentheyt,binnen de Stad van q"J
ren na Am-

ara,

tAmfterdam , en dat de refpecïive ï^eden van defe Vergaderinge en om van

illico van de Heeren haare Principalen fullen gaan verfoeken abfoluyt ^^^
ponvoir en ongelimiteerde authorifatie , omme de voorfz. onderhan- verfoeken

delingen,naar gelegentheyt van tijden en-faaken te mogen voltrekken, pouvofr tot

en doen voltrekken op fodanige conditien , als met de meefte veylig- «n onder-

heyt , feekerheyt en vryheyt vanden Staat fal- konnen werden geobti-

neert; Dat middelerwijle met een fpoedige en rigoureufe executie van

d'e commifJien op 't inlaten van Water, en 't leggen van Forten in de

refpective diftriden over nacht en dag fal werden voort gevaaren , als

mede van de Fortifkatien en de voorfieninge van nodige Oorlogs-In-

itrumenten en Behoeften van en in de Steeden op de Frontieren van
,

defe Provincie gelegen , en met alle vordere middelen van tegenwecr

albereyts geprojecteert , en noch naader te beramen , en dat defelve

Leden van defe vergaderinge haar wederom by den anderen fullen be-

vinden, en de laft van haare Heeren Principalen openen binnen de

gemelde Stad van Amfterdam op Vrydag den 17. funy toeko- J^f^
mende ten 8. uyren , en hebben de Heeren Gedeputeerden van komen ope-

tsfmjlerdam aangenomen by de Heeren haare Principalen cje
r
; faak "^JJ^
daar >
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daar toe te beleyden ,"dat fo wel de Hoog-gemelde Verg;adennge van

haare Ho: Mog: met den Raad van Staten en andere Generaliteyts

Collegien, als de Staats-gewijfe Vcrgaderinge van haar Ed: Gro:

Mog: met de Heeren derfelver Gecommitteerde Raden , en verdere

Provinciale Collegien daar aan dependeerende , binnen den Stad-

hiiyfe der voorfz. Steede , en andere bequame plaatfen, met behoorlij-

ke Kamers en Vertrekken mogen werden geaccommodeert , in gevol-

ge van 't welke eenige Gecommitteerde uyt de Noort-Hollandfche ;

alwaar "ni- Steeden tot ssfmjlerdam ook compareerden ,meenende dat de Vei-

Kn dien" gaderinge daar foude gehouden werden, 't welk fcheen dat belet wierd 1

eyndc com- door fe Zuyd-Hollandfche Steeden , dewelke vreefende, dat fy , door '

den doorbretik der Vyanden in Holland , fouden van haare Steeden
|

afgefneden werden , tot ssimfterdan* niet wilden verfchijnen. Doch
"

DeHïer^a- den Heer TBogart Gecommitteerde Raad van wegens de Siad 'Delft $

om na lm- kreeg ordre onder 't Zegel van de Heeren Staten van Holland en Weft- <

fterdsm het friefland , om al het Gefchut en hetgeheele Magazijn van 'Delft

van Delft te "aar ^mfterdam te vervoeren ; en hoewel defelve Heer fuiken

brengen. Commifïïe focht te excufeeren , om redenen dat de Gemeente van
'

Delft hem daarover als een derpretenfe Verraders foude -fufpeobe-

ren en mishandelen , fo wierd hem defelve commiilïe nochtans gein- i

jungeert, die hy aan den Commis van'tfelve Magazijn communi-

ceerde , dewelke daarop defelve fwaarigheyt moveerde , en daar en 7

boven noch feyde , dat deQuantiteyt van de Artillerye, Ammunitie

en Oorlogs-Inftrumenten in 't Magazijn fo groot was , dat tot trans-

port van dien vereyft wierden ten miniten 6. weeken tijds , 't welkl
qualijk over een quam met het feggen van die gene , dewelke fo veele

folliciteercnde Steedenen Forten in haare uyterfte verlegenheyt daar*

mede fouden afgefet hebben , als ofïer in 's Lands Magazijn geen voor-

raad meer was.

Gecommit- Hier op volgde 's anderen daags den 15. Imy een approbatoire

gefoudenna refolutie ter Generaliteyt , en wierden by haare Hoog Mog: (fonder.

de Konin- mg-fpraak en het advijs van de Hollandfche Steeden af te wachten

,

gelanden"" waarheenende refpeeïive Leden uyt de Vergaderinge van haar Ed:
Vraiikrijk. Groot Mog: waren vertrokken) aan den Koning van Vrankrijk gede-

puteert de Heeren van Cent wegens Gelderland , de Groot wegens

Holland, van Ondijk^ wegens Zeeland, en Eck^ wegens Groe-

ningen , en aan den Koning van Engeland de Heeren vJUfatVr
^LiAfijr^ +&W uyt Holland, de Wee vanüytrecht, er^van Ejk^ van Groe-

ning en«

Be
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De Gedeputeerdens na den Koning van Engeland tot Gravefende Hoe de Ge-

airiveerende wierden van den Heer Boreel Ambafladeur van defen J^J^-g,
Staat aan 't Engclfche Hof, die aldaar fijn Paspoort geobtineert hadde, land voeien,

om naar Holland weder over te fcheepen , ontmoet en verwelkomt*

waar van ten Hove advertentie gedaan zijnde , wierden defelve Hee-
ren Gedeputeerdens met den Heer Boreel door ordre van den Ko-
ning opgehaalt en gelogeert in Zommerfetshaus , van waar fy naar

Hamtoneottrt als in een eerlijke gevangenis gevoert wierden , ter tijd

toe, dat men Kondfchap hadde van den Franfchen Koning, om te

Vleten , ofen hoe men met defe Gedeputeerdens foucle handelen , alfo

men fchroomde het minfte dien aangaande te doen , fonder fijne com-

municatie , en dewijl men hem ontlag de minfte reden van otfenlie te

f
even. Hier wierden fy Gedeputeerdens fo lang getracteert , tot men
efcheyt van den Franfchen Koning hadde , waar op men 4, Heeren,

als den Hertog van Btikkingham, den Graafvan Arhngton.. den Graaf

van Scbafsburrj en den Mylord Klijford tot Commifiariffen nomi-

neerde , om derfelver Propofitie te hooren.

Defe Heeren met de gemelde Gedeputeerdens in conferentie tree-

dende , in meeninge om eenige openinge en aanbiedinge te ontfangen

tot een accommodement , vernamen een heel ander voorflcl , alsfy en wat -ff

verwacht hadden, te weten, dat fy Gedeputeerde gekomen waren, n
a

JJ

VOO£"

om te vernemen , wat fijne Majefteyt voor middelen foude gelieven

voor te flaan , om tot een Vreede te komen.

De Koning by 't Rapport van fijne CommifTarifTen fulx vernemen-

de,wierd gramftoorig, en feyde aan de Heeren van fijne Secrete Raad-

Kamer , dat hy admireerdc de trotsheyt en obftinaatheyt der Hollan-

ders , dewelke in plaats Cy hem fouden foubatten en folliciteeren om
fijne Vriendfchap , nu fy in de uyterfte noot zijn van te vallen , hem
quamen afvraagen , wat hy te feggen hadde. Uyt confidentie van de-

fen flechtcn toeftant in Holland, en van degroote en fubitepror

greffen der Franfchen, ftond de Koning van Engeland verbaaft , vree- De Koning

fende een dag na de Markt te fullen komen , en alles onder 't Franfche Sfem"
gebiet te vinden, waar om hy niet alleen expreifens heen en weer, Ambafl'a-

maar ook den Heer Vicomte Halifax haaftig over fond na Hol- Holland

land) als hy hoorde , dat de Franfche Vytrecbt naderden; Enver-
ftaan hebbende , dat het over was , fond hy in aller fpoet op den

29. Ittny van Londen den Hertog van ^Bukhingham , en den Graaf
van Arlington na de Vcreenigde Nederlanden , en na het Franfche

Leger over , waar heen fy van verfcheyde andere Gecommitteerdens

Mm m m gevolgt
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^evolgt wierden , om het Intereft van haaren Koning waar te.nemen,

dat het felve van de Franfche in haaren voorfpoet niet mochte veracht

en verworpen werden , daar van hier na breder , als wy geilen fullen

hebben-, wat by de Franfche en Nederlanders immiddels voorviel.

De Gedepu- De boven genoemde Gedeputeerdens aan den Koning van Vrank*
\

teerden* aan 77ƒ£ op den 16. Ittny uyt den Haai reyfende , arriveerden op
den Koning

j
r

- r
J

i r S
l

"
• f j n •

van- vrank- den ij. Ittny tot U)t recht, vanwaar iy een brief aan den Prins van
iiik vertrok- condê (die na haare opinie de naafte was , zijnde van 't Tolhttys oraÉ
ken uyt den .-.

v
r _ * ., .

, _ r ,

' _, '

Hiag, iijne quetiure naar Emmerik^ gebracht) ionden met een Trompetter,

om een Pafpoort te bekomen tot haar veylige reyfe , en daar na met

het Leger van Si}» Hoogheyt , dat fijn Hooft-cjüartier ging nemen

omtrent Nieuwer-Brttgge , vertrokken tot Woerden toe , daar fy

dry dagen vertoefden , om aldaar in meerder fecuriteyt , als tot VyM
recht afte wachten de wederom komfte van den voorfz. Trompetter^

Onderwijlen hadde den Marfchalk de Turenne den opgemelden

.Briefontfangen , en aan den Koning voor Doesborg gefonden , die

aanflonts een pafpoort dede vervaardigen , en op Vytrecht fen*

den , van waar de Cöpye haar Gedeputeerdens op den 2 o* dito

's avonts om 8. uyren tot Woerden wierd behandigt onder 't couveffl

van een mimVe , van de Heerep Staten van Vytrecht door een Trom»
. petter daar toe expres gedepecheert , waar op fy 's volgende morgen»
den 21. dito haar transporteerden naar Vytrecht , alwaar fy een Franj

fchen Ritmeefter met 20. Ruyters vonden vaardig flaan , om hun"

tot fecuriteyt van haar vordere reyfe te convoyeeren na den Koning oit
't Huys den Vylenpas voor Doesborg , welke Stad by toen belegert

hadde. Dien felven avont quamen de Gedeputeerdens noch tot %he*

nen , en den "volgenden naarmiddag in 't Dorp Keppel , dat gelegefi]

is dicht by den Vylenpas; Des morgens, zijnde den 23. dito , om
enkomen 7' üyren wierden fybefocht door de Heeren de Louvoy en Pompons

by'sKomngs beyde SecretariiTen van Staat, en uyt ordre van den Koning afge*

Doesborg, vraagt, of fy abfoluyt pouvoir hadden , óm met fijne Majefteyt fina-

daar fy met
jjjjj te tracteeren ;* en wat middel de Staten wel fouden willen voor-

en pompone flaan , om te komen tot een fpoedige Vreede ? En als fy Secretariffen
in corifereu.

c|aar Qp tot antwoord ontfingen , als dat fy Gedeputeerdens alleen-

lijk afgevaardigt waren , om uyt fijne Chriflelijke Majeftevt te verne-

men , wat fijn beliefte foude zijn, alfo haare Heerenen Meeflers ge-

dacht hadden , meerder eer voor fijne Majefteyt te refideeren in het

geven van voorflagen tot accommodatie , als in defelve te ontfangen

;

Waarop gerepliceert wierde , dat de Koning niet en traceerde , als

met
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\ met Gevolmachtigde; dat men molt confidereeren , dat het geen de

Koning in had , hein nu eygen was , en dat de relt haaft fonde volgen*

i en dat de Koning de koften van den Oorlog voor fichen fijne Geal-

lieerde wilde vergoet hebben. Hier mede gingen de twee Franfche

Miniftcrs weder te rug , om van alles aan den Koning rapport te doen,

die haar twee uyren daar na weder te rug font , met ordre om de Gede-

puteerdens aan te dienen, dat fijne Majefteyt de voorflagen van de

Hceren Staten foude afwachten, enfich in geene handelinge inlaten,

't en ware fy Gedeputeerdens pleynpouvoir hadden, tot een univer-

fele negotiatie . en dat de Koning niet gefint was afftantte doen van

't gene hy airede door fijne wapenen hadde gewonnen , ofvoor een ac-

commodatie noch möchte komen te winnen , 't en zy hem een equi-

valent in de plaatfe wierde gegeven ; voegende Pompone daar by,

hoe langer tijd fy Gedeputeerdens fouden vereyfc-hen , hoe fchadelij-

ker het voor den.Staat foude zijn. Waar op de Gedeputeerde vraagden,

ofde Koning haaren Staat foude willen houden , als geconquefteerde

Landen ? het welk fy oordeelden 'van Ja, feggende, fo den Staat

het weynige noch foude willen houden , men feer haaftig mofte be-

ginnen.

. Op dat incident verfcchten de andere Heeren Gedeputeerdens den De Heer de

Heer de ^root , een keer na den Haag te willen doen, om daar om- SSer"?
frent de intentie van haarc Ho. Mo. m te nemen, waarop hy onder den Haag.

't geleyde van een Franfchen Capiteyn omtrent den middag weder van

Keppel vertrok , en quam in de nacht binnen Wageningen , alwaar

hy weynig uyren geruft , en de paarden ververil: hebbende , vervolg-

de fijne reyfe , tot dat- hy den volgenden nacht omtrent ten 2. uy-

ren in hetquartier van Sijn Hoogheyt quam , aan dewelke hy, den komt in het

toeftant der faaken bekent gemaakt hebbende , weder vooit reed, ^
eg»

v„^
tot dat hy op den 25. dito 's morgens omtrent 7. uyren weder in

den Haaa quam , daar hy dien felven voor-middac in de Vergade- doet **Q'

ruige van de Staten van Holland en Weft> Vriejland van alles rapport vergadenn-'

dede. se van Ho1 -

DeHeer de Groot . by de Vergadcringe vanhaar Ed, Gr. *JMog> daar 'hy ook

verfocht zijnde , van fijn advijs te dienen , feyde , dat vertroude , dat £j"ff
dvys

de Koning ons fal laten by onfevrye Regeeringe in de 7. Provinciën,

mits dat hy in bcfettinge neme de Frontieren buyten de 7. Provinciën

gelegen , maar dat men niet lange mofte wachten , en dat hoe meer-
der men prefenteerde , hoe minder hy nemen foude , en dat men alle

de keften vanden Oorlog , fo van hem als fijne Geallieerde fal ver-

Mm mm 2 goeden.
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goeden. En verfocht zijnde hy de Groot > om h"ch nader te explicee-

reri > feyde , dat hy geloofde , dat de woorden , van alle ovkjflen te

dragen van de» Orrlo?, te verftaan zijn , dat een goede fomme Tal

moeten werden gegeven , en dat de conqueftc daar mofte werden af-

getrokken y als mede de glorie van fijne wapenen, 't Voorfz.. Rapport

Advys vaa en Advys gehoort zijnde , waren de Heeren Edelen van Advys , dat
de Edelen de Heer de Groot weder ten fpoedieften behoorde derwaaïts te gaan,
en Steucn, tri eP •

'

r
met abfoluyte volmacht , orn te tracteeren , invoegen dat cc Unie (ou-

de blyven, en dat men foude behouden onfe oude en abfoluyte Vry-

als van Dor- heyt , Regceringe en Religie. Di*: advys van de Sdelen wierd by Dor-
' drecht gevolgt , alleen dat fy meenden, dat op de aankomftvan de

Groot eenftilftant van wapenen behoorde bekomen te werden Haar-

Haarlem, iem en 'D-elft deden van gelijken^ hoe wel de cerfte Teer noode toon-

£fd'n
de, daar aan te komen ; Maar die van Lejden fpraken van volkomen

poiivoir te geven , (onder eenige conditien voor te Hellen , dat wy an-

ders by vorder dilay feekerlijk verlooren waren. De Stad van tiyim-

Amfter^am, fterdam (die op den 20. luny in ernftige termen verfocht hadde fe-

cours van volk , als wanneer fy vaftelijk vertrouwde , het Leger van

den Koning van Vrar.krijk^ te konnen verduyren) fprak feer mannelijk,

als dat het een werk was van overwonnen luydcn , de wet te ontfangen

van de overwinnaars ,-dat fy haar dasr onder noch niet konden reeke-

nen , en fo men oordeelde , dat het fo verre was gekomen , dan foude

het beft wefen alles op te geven , gelijk men nu fcheen te willen doen,

waar toe fy verklaarden niet te zijn gelaft, enhaare Principalen daar
Gouda van ecrpt j;e moeten kennifta geven. ^ Gouda volgde het Advys der

Gomcrem, edelen , m~.ar ïeyde daar toe met gelajt te zijn. Rotterdam, Gormchem

lcbcon-
n

' en Schiedam hielden tinsgelijx met d'Edeleny fo\ met cenpaarighcyt

Jioye, gerefolveert wierd. Schoonbove foude de'condufic aanfïcn. Den Bi tel

Alkmaar, m0& ^et haare Principalen adverteeren. Alkniaar was ongelaft. Haorn
,Koom, verklaarde 'mede tot fo grootenlaake niet gelaft te zijn. Enhhnyfen

molt Kenniile geven aan irjne Principalen , maar oy eenpaangheyt en

Idam, • foude niet fmgulier wefen. JLdam advifeerde , dat indien maar dejniff-

fte apparentie tot behout was , fy 't uy terfte fouden wagen , maar dat

niet fiende , meende ten beften van het Vaderland te wefen , met de

danj
R' Edelen te gevoelen. Adunmkendam en Purrxerent verklaarden haar

?uimerenr,v bycenpaarigheyt vande Leden met de Edelen, Medenbli\ oordeel-
e cn

\
' de 't geen tijd te wefen , om de Principale kennifle te geven , en con-

formeerde haar met de Heeren Edelen.

'tAdfysvan. By refumtie feyde Haarlem % dat apart foude _..,.» Leydenoot-
•HrtlKi «» l .-* '

deelde
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deelde de (aak tewcfenvande uyterftehaaft, en dat Tonder fpoedig Leyden by

befluyt, alles verlooren is , waarom de faak niet en kan blyven buy-
'ciLiin '

'

tQn conclufié, en moet dan by plui alitey t van flemnien werden ge-

concludeert , zijnde maar dry Leden fingulier, en konnen de andere

niet werden vermoort , om dryiteeden alleen. slm\lcrdam verklaarde v

j

an *P^C£*

als vooren, en feyde , dat het noyt het doen van een Politijk gewed! is

yetvves te uyten buyten laft , al fchoon een Gedeputeerde van een an-

der gevoelen is. Gouda confentcerde mede , fo ook Rotterdam
, Gouda,

doch met eenparigheyt. Scboonkovc met de Edelen, Den Brie! Rotterdam,

conform de Edelen , met eenparigheyt. silkrnaar en Hoorn perfi-. schoonhof

iWdm Rriel
Iieeiaen. ^ . ,

^
Alkmaar,

Doch a!fo verfeheyde Leden dirliculteyt maakten , in een faak van en Hoorn,

fo groöten belang yetwes fonder expreffe laft van haare Principalen te

concludeeren , wierd de finale conclufié daar van uytgeftclt tot op Son-

dagden 26. dito *s avónts om 8. uyren , tegens welken tijd de Leden

weder compleet by den anderen fouden zijn,

*Byna in alle Steedenwas men fo verflauwt,datmen in der haaft refo- pvaa alle

hitie nam > om nader inftantie te doen , om met den Vy and op de beile r en genegea

en fpoedigfte wijle te accordceren , om daar door verloft te werden uyt j™.
caP»'°-

die doods. angft > diebyna alle Regenten bevangen hadde, daar men bekiaigUts

in plaats van verloft > gebracht foude zijn in een ftaat , die men noch gJ ê

c

elf

1'*

op defe uyr , ca ten allen <.h^c foude béwecnen, en fieh felfs verfoeyen,

dat men niet geiijker hand het geweer hadde opgevat, en met den

uyterften penning en bïoets-drop getóont , dat men noch niet ver-

baftert was van het bioet der oude Batavieren , die over de dertig maal

(naaft God) alleen door haare ^yerbrooken ftantvaftighcyt haar waar-

de vryheyt hebben gered uyt het uyfcsrftë gevaar,van overftolpt te wer-

den met alderhande mifericn.

T>?fe nadere inftantien; van de meefté en naaft qeleccnfte Steden fc S:5e,f

omtrent den Hax?y die iy naaren Gccommittcerdcns tn mandatts conciudee-

mede gaven , deden de Staten van Holland op den 26. dito 's.avonts r =n
r \

ot eta>
*> '

_.- l
., ,

ob>olnvte
omtrent 11. uyren relolveeren , om te geven volkomen maait en volmacht.

authorifatie aan deGedeputcerJens by den Koning van Vrankrijk,

niet tégenftaande /ommige prefente Heeren v en onder die de Hecren tóge„s l3Ctc

fan van de Tol Burgermeefter en Willem 1iack.fr Scheepen der Stad P ro ' eft 7a"

%Amflerdam -daar tegens protefteerden , en feyden om fülx te confen»

teeren noch geen laft re hebben , alfo hetAdvijs van haare Principa-

len noch niet was ingekomen, werdende in die genomene Refoht-

tie gefet? dat fy Cproteftcerende) Heeren hadden aangefien en ge-

Mhjww i hoort.
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hoort de Conclufie , onï een befendinge te doen met volle macht, &c.

Deliberaticn Met defe refolutie gingen de Staten van Holland aanftonts na de

.

HóiMog: Vergaderinge van haare Ho: Mag: daar de weder-zijdfe Sentimenten

verdeelt wierden gevonden , byna alle waren fy van gevoelen, dat men,

aan de Gedeputeerdens een volle en ongelimiteerde macht foude ge-

ven , om dé Vreede te fluyten. Maar de Heer de Groot haar vertoont

hebbende, dat het onmogelijk was eenig Tractaat fonder qanditien aan

te gaan , en dat de Gedeputeerdens daar over met den Vyand niet en'

konden convenieeren , fo lang haare Meefters daar omtrent felve nie^

eensen waren. ,fo wierd de deliberatie hervat. Eenige waren van ge-

voelen , dat men de Vreede moft maken omni quocumque modo , dat •**

is te leggen : op wat tvijfe bet oo\ mochte z.ijn , andere wilden , dat i

merife mofle maken omni meliori modo , dat is: op de befte wyfe. Doch
aifo defe beyde conditien niet of weynig verfcheelden , . en by^geen

van beyden yets^ valt geftelt was , waar na de Gedeputeerdens gelait

vlierden fich te reguleeren , wierd in nader omvraag geleyt , ofmen de.

voorn, volmacht fodanig niet foude limiteeren , dat daar by foude ge- '

procureert werden ten minften reftkutie van de veroverde Provinciën, -

om die in defelve liberteyt en fouverainiteyt weder te befitten,a/s voor-

heen. De Gedeputeerdens van Gelderland , Holland, ZJjtrecht en

Over-Tffftl verklaarden pofitivelijk , dat men daar mede te vreeden J
foude zijn ; en dat 't fclve al was , dat men in de tegenwoordige confti-

tutie van faaken konde wenfehen , by aldien men de Vreede op die

coriditien kopde oekomen ; Maar Zeeland , Vriejland en Qroenin-

die de Groot eren waren van contrary advijs. Uyt kracht van de pluraliteyt van

ten onder" 'Stemmen wierd aan den Heer de Cjroot fo voor hem {elven , als voor -,

eeaiümta-
. fijne Mede-Gedeputeerdens Authoiifatie gegeven met defe reftrictie,.

.

dat de Seven Provinciën fouden biijven by haar oude Vryheyt , Recii-

ten /Privilegiën , Religie, Sec. ftaande in de voorfz. Refolutie gein-

,

dewelke fereert een ample Authorifatie en ongelimiteerd Pouroir. Hier mede

vêitxekr. vertrok den Heer de Groot 's volgenden morgens zijnde den 27.

Juny om 7. uyren weder na den Koning van Vv'ank?'ij\, wanneer om
8. uyren de difHcultéerénde en ongelafte Leden van huys wederom ;

n

de Verqaderintje van Holland verfeheenen , onder anderen mede die

van z/tfmfterdam , welker cordatc en genereufe refolutien niet fullcn

vergeeten werden , fo lang de wereld dnyrt;

Genereufe Qm defe! ve dan te beter te setermfeereh , en voor den nakomelin-

van Am- gen een oj>\vekkingê ëq fpoor-tè doen.- verftrekkeri tot onverfettelijke

Rexdam, jnainrenti en coiiferyatic van hmc Religie., Vrvhevt -enSouveraini-

tevt,-
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te)! , fal ik hier tufTchen invoegen , hoe de gemoederen der Regenten

geinfpireert wierden met den Geeft van ftandvaftigheyt en Courage,

als 't Poinct van de Befendinge en Volmacht, om met den Koning van

Vrankrijk. te capituleeren , op 't Tapijt quam van de Heeren Burgcr-

rheefteren en xxxvi. Raden.

De Heer Burgermeefter Nicolaas Tulp , die de eerfte in rang iöf ?an

was, ageerde in fijnen hogen ouderdom met fijne mannelijke cordaat- ^l^p?'
hcyt boven fijne jaaren, fonder aan de jongfte en vigoureufte Heeren

te wijken.
' De Heer Burgermeefter Gillis Valkenier > die in alle voor- en te- ""^5*"
genfpoedige refcontres is onveranderlijk , en alle voorvallen met een Burgermee-

'prefent Oordeel pondereert , focht op fijn beurt de- Heeren Raden J;

"
9

VauK*~

- door een bondige Harangue van 1 uyrs te ariimeeren tot onbeweeglij-

ke couragie , feggende dat de Noot haar noch niet drong , om in een

moment te refigneei'en de dierbaare Vryheyt , die haare Voor-Oude-

rcn .hadden befchermt met een Oorlog van 80. jaaren, en ver-

zeegelt met haar eygen bloet ; dat haare Stad van ^mflerdam al-

le andere Steeden te boven ging in favorable Situatie , heerlijke

Fortificatie , en meenigvuldige Artillerye , Ammunitie , Vivres

en Volk, en daarom te meer gehouden was, om door haar uyterfte

effort het Vereenigde Nederland te falveeren uyt alle haare calamitey-

ten , enuytdeDwingelandye vandiegene, die niet als op den puyn-

hoop van de geftoorde Vryheyt aller Natiën e'n Volkeren haare Glorie

foeken te bouwen', allegeerende tot exemplen; hoe deeenige Stad

*Dantfg het groote Rijk van -Polen; -en Coppevbage de Rijken van

Denemarken en T^oorwegen hadden gered uyt het geweld hanrer

Vyanden , die van alles by na Meefter waren ; hoe de eenige Stad

Hamburg in 't midden van haare Benijders en Vyanden, fich felven

van-langen tijd heeft geconferveert , en noch geenfins ftant maakt , om
immermeer de Wet van anderen aan te nemen; en hoe.hetoude Ro-

men-, dat fijn begin fchuldig was aan eenige vluchtelingen uyt Grie-

ken-land , in plaatfe van fich het jok van anderen te onderwerpen , fich

door de conquefte van ltalïtn hadde gemaakt tot Koninginne van de
Werelt, en opgerecht.de wonder. groote Monarchie, &c. Es. wan-
neer dan eyndelijk het Nood-lot haar mochte komen te ftarten in den
Somp haarer ellenden, datdandefe groote en machtige Stad noyt
foude mbjecT: zijn het verwijt , van fich voor andere plaatfen aan "den

Vyand onderworpen te hebben , maar altijd fich norh. foude kon-
nen trooften met de gratie, die Poliphemm aan Vljtfes gaf, vm

dat
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dat hy de laatfte fcude opgegeten werden , als alle de andere fijne Ga»

< ftendoordc Cydopes aJreede iouden verflonden zijn, Dit gaf aan al-

le andere Heeren een fnoor en opvvekkinge , om i ij ne animeufiteyt, als

een heerlijk voorbeeld te volgen.

Genereus- ï)e Heer Hoöft-Officier Gerard Hajfelaar , die als een Staats-

H?
tv
ï?p

a Martelaar fijn fiere en onvergelijkelijke couragie naderhand aan de We-
taar. reld exemplaarlijk heeft getoont tot den uyterften fnik van fijn Leven,

dathy in den deplorabelften ftaat , en langdtiyrige fmerten en miferie,

verloor*, als hem een fatalen fchoot ( daar van hier na breeder ) ge-

troffen hadde, animeerde de geheele Vergaderinge des Raads met

krachtige redenen , onder anderen feggende ; dat hier in defen Raad

mi geagcert wierde niet alleen over 't behout van Steeden en Provin^

cien , maar ook over de Fataliceyt van geheel. Europa ; dat men nu .

alle Partyfchappen en Factien , dieder noch ergens mochten zijn , mo-
ile aan een kant fetten , en met gemeender hand het gemeene bederf

van den geheelen Staat te keer gaan; en dat nu de tijd en occafie geboo-

ren was , om aan de wereld en poiferiteyt preuven te geven van Beleyt

en Held-haftigheyt, om daar door de Stad en Staat te redden uyt het

gevaar, van niet te verlinken in een onverrijfelijken poel, daar in de

Vyanden defelvc toeleyden te ftorten.

Courage der De andere Heeren , die op haare beurt mede advifèerden , voorna-1

K-n
" mentlijk de Heeren Cornelis TSacker , Joan C&rver , Cornelis Grave-

iand , Johanncs Hudde-, Vincent van
r
BronkJoorjli Nieoteas Witfen , en

andere gaven loffelijke blijken, dat het bloed der oude Batavieren noch

niet in haar befturvcn was , met defe en diergelijke woorden : Dat Cy

noyt Iouden confenteeren , om met eenig accoord het jok van een on-y

verdraaglijken Vyand op den hals te haaien; En of fchoon alle Stee-

den tot die lafhertigheyt mochten declineeren , waar door de(e Stad

foude geftelt werden in de noot , om de gefamentlijke Macht van fo

groote Vyanden alleen af te keeren , dat het dan noch eerlijker en ge-

nereufer was voor de Religie en Vryheyt,en voor de Vrouwen en Kin-

deren in 't harnas te fterven , als fich te begeyen in een Capitulatie , die

men noyt , als met de extreemfte flavernye foude konnen voldoen ; Sy

vertrouwden feekerlijk , dat de Burgers Yan Amjlerdara fich veel lie-

ver op hunne Wallen fouden laten in ftukken kappen, om met die glo-

rie na haar dood ten allen tijden noch te triumpheeren , als aan te ne-

men een dienftbaarheyt , die fy noyt voor henen ^ekent hadden; en

gaven fodanige teekens van haare Trou en Dapperheyt , dat niemand

onder allen mentioiieerde , of fo der ymand flauwhertig mochte ge-

weeft
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Weeft zijn , dorft mentioneeren van een Befendinge aan den Vyand
te doen , om met den felven tot prejudicie van de Unie te treeden in

conferentie , veel min om omni modo te accordeeren ; maar wierd

ter contrarie eenpaariglijk gerefolveert,om alle onderhandelingen met
den Vyand afte (hij den > en na geen conditien meer te luyfteren , met
welke refolutie op den 16. 'fmy na den Haag wierden gefonden

feekere Heeren, dewelke 's anderen daags 's morgens om 8. uyren

met de andere difficulteerende Leeden uyt het Noorder-Quartier

,

die om de verre diftantie qualijk op den gepreflgeerden tijd in den

Haag hadden konnen zijn , in de Vergadcringe van Holland ko-

mende , om inrefumtie te nemen de refolutie 's daags voor heen in

haare abfentie genomen , tegens defelve refolutie ten hoogden pro- protefteerV

tefteerden, en het felve proteft tot eeuwiger memorie lieten aanteeke- B^ndiEgc
nen , doende den Heer Penfionaris Hop fuiken krachtigen en pene-

tranten Harangué tot confervatie van de algemeene Vryheyt, en tot "n^rf
'

nadeel van den ambitieufen Vyand , dat de meefte in de Vergaderinge naris h*
verftomt, en alle de Leeden, die tot de Befendinge geconfenteert

f^aanf^aak"

hadden, fchaam-root wierden, feggende onder anderen, dat niet

hadde vertrouwt , dat in absentie van eenige Leden , in faken van die

natuyr, foude zijn gerefolveert enconclulie genomen; en te mey-
nen, dat die conclufie als informeel voor geen conclufie kan werden

gehouden , en by haar niet en fal noch kan worden aangefien.

By defelve refumtie was 't advijs van Hoorn het uyterfte te wagen.
f
Ev

.

de ""

Edam feyde , de genomene conclufie niet te kennen aanfien , 't en zy Hoorn fijn

- men verfeekert was,dat Enoeland en andere Geallieerde metVrankriik ad
y>

s » als

1 -.xt i /* 1 * it t* > t s 1 •• ri € ook Edam,
de Wapenen mede iouden ter neder leggen. Enkpuyfcns advijs ftrek- Er.khuyfci.>,

te tot geen conclufie , voor dat alle de Leden prefent waren. Man- Munniken-

nikendAm en Medenblijk^ advifeerden met Edam. Purmerent fprak M^enWijk,
van in rufumtie te brengen ; Waar op van nieuws omgevraagt zijnde, Edam,

of men de faakelii nader propofitie foude brengen , mits de abfentie
urmexcnt*

van eenige voorname Leden , hebbende Edelen verklaart , dat het Advijs der

' een gedaane faake was , dat de Leden aangenomen hadden, tegens den Edelcn*

v^orfz. tijd alhier te wefen , en mits de aller uyterfte acceleratie wier-

de vfcreyft, de faake geen uytftel hadde konnen lijden. Delfs advijs Delft,

was , dat men in vreedige tijden wel yets konde en behoorde te diffe-

\ reeren om de abfente Leden , maar dat fulx nu niet te pas cjuam , als

; requireerende den uyterften noot en fpoet , fo men noch yets wilde be-

|

houden. tAmfterdam feyde , (6 fy waren geadmitteert tot de delibe- Amftadara,

ratie, fy wel fouden konnen verklaren uyt den naam yan haare Princi-

Nnnn palen>
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palen , daar inne niet te konnen confenteeren, uyt oorfaake van onmo
gelijkheyt van aan den Koning te konnen voldoen fodanige conditieh

en pretenfien , als hy fchijnt van ons te begeeren ; Seyde vorders , fo

verre wel gelaft te zijn, om de Gedeputeerden te authorifeeren tot uyt-

loovinge van een goede Comme gelds , maarniet tot het verleenen van

Volkomen Macht , om te fluyten op fodanigen voet en conditien , als
'

leyden, fy beft iouden konnen bedingen/ Lejden. proponeerde , dat om onfe )

negotiatie te krachtiger en reputatieufer voort te fetten , men de twee

conlïdêrabelfte Poften met meer Burgers en Huysluyden behoorde te

bcfetten, om alfo aan den Vyand te doen blijken, dat wy noch gerefol-

veert zijn , ons Vaderland ten uyterften te defendeeren , en feyde , dat
|

haare meyninge ganfeh niet en was, het Land op genade en ongenade
Hoorn, aan de furie der Vyanden over te geven. Hoorn feyde , de condulïe te I

fullen aanften op fodanigen voet, als by de voorfittende Leden tot elu- I

cidatie en explicatie van haare meyninge is voort gebracht. Enheb-
Amftcxdam, ben daar na de Gedeputeerde van t^mflerdam nochmaals o;epro-

tefteert, dat niet en hadden geconfenteert in de conclufie, fo die

kg op gifteren avont in haare abfentie genomen , maar daar van aan

haare Principalen te lullen rapport doen , en fah aan derfelvcr vrye de-

liberatie 't felve te laten over 't fubjeer, van 't geven van volkomen Po'u-

voir aan de CommiiTariiTen naden Koning van Vrank rijk gefonden ;

En hoewel fy verfocht wierden van alle de Leden , om haax aange-

teekent proteft te willen intrekken, fo is daarvan doch niet ge-

vallen.

Eeydendoet 's Anderen daags ócn 2.8, fmy heeft Leyden gedaan een lange

g„ ej ' harangue over de voorfz. proteftatie en aanteykeninge , aangaande het

abfoluyt pouvoiraan den Heer de C]'root verleent, en verfocht , dafi.

ylmfterdam daar van reden foude willen geven, en hoe datfeons-.

Land fil weten te behouden, datfe wat meerder liefde en minder-
j

fcherpheyt wilde toebrengen ; waar op de Vergaderinge aan de Le- I

den verfocht , malkanderen 'm minne en vriendfehap te bejegenen.

De Keer dt Op den i. Jttly voor de middag cjuam de Heer de Groot met den

rf»'vTdoeu""
Hiervan Oitdijck^ inde Vergaderinge van haar Ho: Mog: rapport -

lapportvari doen van den ftaat , daar fy de Vreede-handelinge ingelaten hadden*
;

rXngïen cn ten ^ven dage dedede Heer de Cj root ook in de Vergadering*
\

ifijric; van Holland rapport van fijn wedervaren en verrichtinge , hoe dat hy
j

's Maandags den 27. funy 's morgens ten 7. uyren uyt den Has.g

vertrokken , en des.avonts tot Woerden gekomen was , en 's anderen

daags ten 6. uyren tot Amerongm-, alwaardeGuardes,diejiemge-

leydei?.» .
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leyden , hem deden afftaan voor het huys , daar de Heer de Louvoy

fijn Logement in hadde genomen , dewelke fdve aan de deur komen-
de , en gereet ftaande , om aan de tafel te gaan , hem verfocht hadde

het avontmaal met hem , en met fijn broeder den Aarts-Biffchop van

JHheyms te willen nemen; dat hy na de maaltijd verftaande, dat fijne

Mede-Gedeputeerdens tot Rh'enen waren gelogeert , derwaarts ver-

trokken was ; dat hy op den 22. 's morgens daar was aangekomen, en

aan fijne Mede-Gedeputeerdens aan ftonts rapport hadde gedaan van

't gene in den Haag gepaffeert was , haar gevende communicatie van

de Ordres , die*hy mede bracht , en aan den Heer van Oudij\ Gede-

puteerde wegens de Provincie van Zeeland kamille, wat hetfenti-

ment van die Provincie was geweeft ; dat wel gemelde Heer van 0««

dijk. daar op ook datelijk hadde geprotefteert, dat hy niet .foude toe-

flaan , dat men aan frankrijk het ganfche Refort van de Generaliteyt

foude abandonneeren , en de Provincie van Zeeland , by manier

van fpreeken, in het hembt fetten ; dat 's volgenden morgen om
7, uyren fichdeHeeren de Louvoy en Totnpone aan het Logement

van de Lieeren Gedeputeerdens hadden laten vinden , vraagende op

haar t'famenkomft , of fy Gedeputeerdens van haare Ho: Adog:

nueenige ordre hadden , om om-es aan den Koning te doen; datfy

Gedeputeerdens haar daar op aanltonts hadden communicatie gege-

ven van de Volmacht , die haare Ho. tJA/tog. haar hadden laten toe-

komen ; dat fy <JWaftricht , 't welk aan Vrankrijk al voor de aan-

komft der Legers was geprefenteert , aangeboden hadden, tot recupe-

ratie van de plaatfeh , die de Koning ingenomen hadde, mits dat de

Unie in fijn geheel foude blyven ; dat de Franfche Minifters daar op

gevraagt hadden , wat haare Ho. <^ïog. voor de onkoften wilden

geven? Dat fy Gedeputeerdens daarop geantwoort hadden, dat fy

verhoopten , de Koning daar voor niet veel foude begeeren , maar", fo

men rijd mochte hebben om te betaalen , dat men dan wel 6. Millioe-

ncn foude geven ; dnt defe prefentatien met een wijfe van verachtinge

waren verworpen , waar op fy Gedeputeerdens waren gekomen tot

het aanbieden 3 dat de Koning uyt de Generaliteyt foude nemen foda-

nige Fcrtrefien , als defen Staat niet buyten polluyr fouden Hellen, om
den Koning naderhand dienft te doen , en den Koning even wel wel-

gevallig wefen ; dat als fulx de Franfche Minifters noch niet hadde

konnen voldoen, fy Gedeputeerdens geiiyt hadden haar volle Ordres

van den Staat, namentlijk tot het overgeven van het Refort van de Ge-
neraliteyt en 10. Miiliocnen , nr'ts dat de Koning daar tegen wederom

Nnnn 2 cai
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gaf al het geneTiy op eenige van de Provinciën hadde verovert , en

defelve weder flelde in defelve Vryheyt en Souverainiteyt , daar fy

voor het aangaan van den Oorlog in waren geweefr. ; dat den Heer van

Gent met hem de Groot daar op hadden gefeyt , dat fulx de intentie

was van haare Principalen, maar dat de Heer van Ottdijk^ hadde gepro-

tefteert, dat fijne Provincie, namentlijk Zeeland het felve noyten

foude toeftemmeri.

Daar op waren de Franfche Minifters haaren Koning rapport gaan

doen , komende ton twee uyren na de middag tot Amerongen in 't Lo-
gement van dén Heer de Louvoy weder gefamentlijk by een , daar de

Louvoy de genade , die hy feyde , dat de Koning aan defen Staat de-

de , feer hoog uytmeete , en dat de Koning daarom met de gedaanc

prefentatie geen contentement nam, maar defe veranderinge in den

Eyfch van den Koning was gevallen , dat hy de Betauvpe aan den Staat

foude laten , mits dat men dan ook fatisfacïie aan Engeland ibude ge-

ven , namentlijk de Viffcherye en 't Strijken van de Vlagge,

Waar op na- Na dit gedaan rapport wierd in de Vergaderinge gedelibereert , of

«Snelden men van Q̂ handelinge met Vrankrijk aan de Buyten-landfe Bond-
in de verga- genoten , of aan der felver Minifters in den Haag zijnde , geen ken-
dcrii'gc.

niffc behoorde te geven , waar op gerefolveert wierd , volgens het

preadvys van den Heer de (jroot, voor als noch het werk te fecre-

teeren , zynde de Stad t/4mflerdam mede van Advys , om te fwy-
en een feae-

gen
v

aj |10e we j fy verklaarde 't haar weynig aanging. Men vond met

geoid'iHccrt, eenen goet , een fecreete Befoigne aan te ftellen , omme de overge-

Aca'di
VO°r brachte poinclen te examineeren en te befchaaven , en alfo gedaan zijn-

«juam de fulx dat men de Vreede daar op foude konnen aangaan , de Princi-

palen 't felve te communiceeren , en der felver goet vinden daar over

te hooren. Tpen wierd eerft recht in die befoigne openbaar , dat den

den Eyfch Eyfch en Articulen van Vrankrijk waren. i. Delfs-aiel en de 20.
vanviank- Dorp e}Jt 2. De Stad et) 't Graaffchap Meurs aan den Keur* Vorfl van

Keulen te geven , van men bet felve den Heer Trince van Orange te

leenfoude ontfangen, 3. (jrol, Brevoort', Lichtenvoort enBorculo aan

Vrankrijk* 4» als mede alles xvat'er lejit tuffchen den Rijn , Lek. er>

Spaanfe Nederlanden, 5. 'Revocatie van de Tlacaaten van't verbod der

Franfche waaren,fonder aan fijne kant fulx gehouden te zijn, 6. We*
gens de Oofl-en Weft-Indifche compagnie minnelijke handelen,

omvfaag Na de wederom komfte van de Leden der Vergaderinge van Hol-

vel" dt?

dC
^m^ » wierc* bet fobjeft van de vooren gefpecificeerde articulen voor-

xi*& geftelt , en ornvraag gedaan , ofwen daar op de Vreede foude willen

aangaan»
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aangaan , waar op toen by de Edelen wierde geoordeelt , dat den waar op de

Eyfchvanden Koningvan Frankrijk, onaannemelijk was > dat men vifccren*

*"

daarom door de Telve Meeren CommifTariifen , op de beleeftfte ma-

nier fulks fal demonftreeren en heggen -, fo de voore» gemelde Fran-

fche Minifters meenen , dat den Koning daarbyfoade perfifteeren,

men alsdan gerefolveert is > fichten uyterften te defèndeeren. Dor- Dordrecht,

drecbt oordeelde defeive conditien mede onaannemelijk, maar dat

men een tentamen foude doen , om op den naam van de Provincie van

Holland appart te handelen, en dat te gelijk met Engeland. Haarlem Haarlem,

wilde mede liever alles opfetten , als op fulke onaannemelijke condi-

tien refolveeren , die men op de beleeffte manier foude excufeeren , en

de Handelinge afbreeken , ten ware eenige nadere voorflagen gedaan

wierden. 'Delft feyde, dat de conditien waren onaannemelijk} dat Delfï,

men echter de Negotiatie noch wat foude aan de hand houden , en

fien , ofmcnopden naam van de overige 4. Provinciën niet en (ou-

de konnen trafteeren. Leyden vraagde-, wat apparentie daar konde Leycten,

wefen tot recuperatie van de veroverde plaatfen, en tot maintenu van

't overige met de 5. Pollen in Holland > feggcnde , dat het eerfte

onmogelijk was , gelijkookde twee andere, vermits alles is onvoor-

fien , en geen geld in voorraat , feditie in de Steeden , en fulx onmo -

gelijk om geld te krijgen ; Een van de Poften geforceert werdende zijn

alle de Zuyd-Hollandfche Steeden verlooren , bekende ook de Condi-

tien feer hart te zijn , maar dat de Koning van Vrankrïfkjaonde. Vries-

land krijgen , als hy wilde ; voorts , die van 't accommodement zijn,

zijn ook voorde Religie, want hooft voorhooft overwonnen wer-

dende , foude geen Religie meer wefen , maar puyr geeonquefteerde

Steeden ; dat daar en boven te confidereeren was , dat Vrankrijk

3 . Provinciën weg hadde , fo dat fijnen eyfch fo vreemd niet en was ;

mocht wel lijden , dat op den naam van Holland alleen wierd gehan-

dclt , om te fien , of men betere conditien foude konnen bedingen.

Haar conclufie was, de Heèren CommiiTarilTen gcauthorifeert te laten,

om te contraóleeren , fofy beft fullen konnen. Amfierdam wenfte, Amfterd-vm,

dat fulke conclufie noyt in de gedachten van de Leeden ware geweeft,

en feyde , dat Vriesland en Groeningen gerefolveert waren ten uyter-

ften fich te defendeeren , en dat Leeuwarden 1000. Burgers tot be-

fettinge van den pas uytgefonden hadde ; daarby voegende : Ifler geert

geld, fo kan de Koning ook niet voldaan werden ; Iifer geld,fo kan

men dat gebruyken tot defenfie , want yets uyt te loven , dat men niet

kan houden, verfwaart de faake meer, als fy voor het accoortwas ; fulx

Nnnfl 3 Am*
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jimfterdzin concludeerde , fich ten uyterften te defendeeren , en defe

Negotiatie afte breeken. üonda verklaarde fich met Leyden. Rotter-

dam feyde liever met den degen in de hand te willen fterven, als

fodanige conditien in te gaan , en dat men fulx aari den Koning van

Vrankrijk foude bekent majcen. Gornichem , Schiedam , Schoonhoven

en den Briel wilden haar ten uyterften defendeeren. Alkmaar con-

firmeerde fich met Rotterdam. Boom en Enkhuyfen feyden , ;
van

de Negotiatie op 't beleeffte af tefnijden, wantdcfelve flauwhertig-

'

heyt onder de Gemeente en Militie hadde gemaakt , en fufpicie van

vertaat en anderfins onderde Burgerye verwekt, en dat hetfecours

vanonfe Geallieerde daar doorwierde verachtert, waarom men tcr-

ftontmofte af breeken. Edam verftont de Travaten niet aftebreeX

ken , maar te dilayeeren , en te fien , of yets beters foude konnen \

werden bedongen , en dat men ondertufTchen alle de poften ten uyter- !

ften foude verfterken. Monnikendam vermeynde, dat men een nader

tentamen behoorde te doen , maar fo by defe conditien wierde geper-

fifteert , dat men dan het Traóhat als onaannemelijk foude afbreeken.

Medenblijk, wilde , dat men fich ten uyterften foude defendeeren

,

de wijl de{e conditien onaannemelijk waren. Waar op wierd geconclu- V;

deert in genere de 'Eojlulata- vanden Koningvan Frankrijk, onaan-y

nemelijk te wefen , maar echter voor en aleer daar in finalijk te conclu-r*

deeren , 't advijs van Sijn Hoogheyt door een Expreflen in te nemen
over den ftaat van de Poften, en hoe die te defendeeren zijn , en wat K

fijn fentiment mochte zijn over defe Negotiatie.

En wierd by nader refumtic geconcludeert de poinclen te declinee-

ren , en de Negotiatie afte breeken , en ingevalle eenige nieuwe con«
diticn ofmitigatie van de voorgaande by Vrankrijk wierde opgegeven»*}

die te aanhooren en over te fchrijven , maar daar toe geen aanbiedinge

te geven,

n Op den 7. fulj wierd over de voorfz. faake noch nader gebefoi-

gneert , en aan den Heer de Cjroot vcrfocht , om fijn preadvijs te

die daar op feyde , dat men eerft molt confidercercn , of

n in ftaat mochte zijn , om fich te konnen defendeeren , en in

van handelinge, of die foude moeten gefchieden in het gene-

raal, of over het gene men noch heeft, of voorde Provincie van

Holland apart , meende ook , dat Vytrccht een groot gedeelte

van de uyttelovene penningen behoorde te betaalen , om dat airede

overwonnen was 'f en dat men een iüiftant van wapenen met Enge-

ï foude foeken te maken, en ander beneficie van dien met Vra

nik.

geven

me
cas
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rïik. tracleeren ; verfoekende met eenen , om by nader negotiatie met

meerder Heeren geaffifteert te werden. De Edelen advifeerden om Advys det

Maflricht en de Steeden aan den Ryn over te geven meteen fomme Elklen >

geld, die fy ongelimiteert lieten , en dat men loude handelen op den

naam van de gefamentlijke Provinciën , floegen ook voor den Heer

van Penningen neftens de Groot tefenden, en aan den felven Heer de

Groot te geven een acte van indemniteyt in ampliffima forma. 'Dor- Dordrecht,

drecht feyde noch geen (onderlinge veranderinge na die tijd geko-

men te zijn , en dat daarom ook geen andere mefures behoorden ge-

nomen te werden , doch de ondernandelinge noch niet afte breeken,

ftont mede toe een ibmme van penningen boven de plaatfen by d'£~

delen vermei t,en feyde,men behoefde fich fo veel niet te bekommeren,

of jnyfl alle de Provinciën niet bleevcn by de Unie , fo de Partye daar

feer opftont , echter met inclufie van Vyirecht^ en voegde den Heer

van Beminden ookby de Groot. 'Delft was van opinie, gelijk Dor- Dclfr,.

drecht , dat- fy haar niet foude binden aan de Provinciën , die haar fo tcyden,.

los hadden over gegeven Leyden advifeerde met 'Dordrecht t'ee-

nemaal. Haarlem eerfl: abfent conformeert haar daarna met ySm~ H«ariem,

(itrdam , welkers advys was , dat yets aan Vrankrijk was geprefen-

teert van de gene , die 't in fijne macht niet heeft gehad, dat jegen-

woordig met de Engelfche Atnbaffadeurs is gefprooken , die goede

ar.twooit- en- beloften hebben gegeven , en dat iy ook geloofden na alle

ircumfhntien , dat het aan de zyde van Engeland ernlt is , dat men
daarom de Negotiatie behoorde te laten in handen van den Heer Vrm-
ceva<i Oravge , om door middel van de Engelfche Hccren de Nego-
tiatie voort te fetten , en den Heer de Groot te excufeeren van de rey-

fe , maar den Heer van Gent daar te laten , om met de Engelfche Am-
bnffadeurs communicatie te houden. Gouda adviieerde , dat men fou- öouda,.

chfyven aan den Heer van Gent , om aan de FranfchcMinifa is

bekent te maken , dat hier notable veranderingen waren voorgeval-

len , en dat de Negotiatie op een anderen voet mode by der hand ge-

nomen werden. Rotterdams advys was conform dat van Ami'terdam, Rotterdam.

Alkmtiaf ieyde dat men 'tbegonne werk door de Engelfche Miirllers Aickraasrj

ioude laten doen, en haarè verrichtin^e afwachten. Hoorn wilde, Heem,

dat men de Trac~hten door den Heer de Cjroot , en niet docr den

Heer van CJent foude laten affnyden, 'twelk ook was 'tAdvys van Er>k?

htiyfen. Hier op wierd conclufie genomen, dewijl geduyrende de Ne- Er.khuyfcn,

gotiatie met Vrankrijk notable veranderinge was gevallen met 't avan- c °i>'-lv;ü e"

cement van den Heer Prins vm Orange, en met de afkomlt van d'En-

qelfche
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geifche Ambafiadeurs dat men 't foude laten verblyven by de Nego-
tiatie van den Heer Trince van Orange en de geadjungeerde Heeren,

alwachtende wat de Engelfclie.-Minifters daar van aan den Heer van

Cjent aanfeggen fouden , en dat men op die wijfe de Negotiatie foude
"

declineeren , waar toe de Heer van Nemingen den Staat ook met alle'

krachten focht te perfuadeeren , als hy van Brunei , daar hy fich als

Gedeputeerde van haare Ho, Mog, geduyrende defen tijd hadde op-

gehouden , in der haaft was overgekomen , op de tijdinge , dat men in

Holland inclineerde , om met Vrankrijk te tra&eeren ; doende in de

Vergaderinge van haar Ed. Groot Afog. een wy tluftig difcours no-

pende de goede intentie van den Graafvan Montcry 1 om den Staat

met alle macht by te fpringen.

Als in Zeeland de eerfte tijdinge quam, van dat de Staten van^

Hollanden andere inclineerden tot een befendinge en onderhandelinge
j

aan en met den Vyand , fonden de Staten van die Provincie eenige Ge-'-.

committeerdens aan de Staten van Holland, om te verfoeken }
dat fy,

deBefwooren Unie voor al doch wilden in haar geheel conferveeren,

en dat men malkanderen doch met goed en bloet wilde byftaan , tot

defènfie van de Religie , Vryheyt en Wettige Regeeringe ; Doch als

defè Gedeputeerdens op den 26. Juny van fommige Hollandfchej

Heeren daar op tot antwoord ontlïngen , datfe haar aan de eertijds ge-

'

fwooren Unie door de tegenwoordige revolutie en troublen niet lan--.'

ger en konden gedragen , en dat derhalven elk nu omfïen moft , hoe hy

fich felven het beft konde redden , verreysden fy Gedeputeerdens in

'

der haaft wederom na haare Provincie , daar fy rapport deden van alle*,

waar op voort dit Proteft (onder N°. 47.) wierde geconcipieert,en uyt-.

den naam van de Heeren Staten van Zeeland overgelevert aan de Hee-.,

ren Staaten van Holland > werdende het voorfz. Rapport van elke Ma-,;

giftraat aan haare refpective Gemeentens der Zeeufche Steden immid-

dels bekent gemaakt , om te vernemen , hoe fy genegen waren , alfo

de Heeren Regenten fich bevonden befet in de uyterfte verlegentheyt,

difcoureerende eenige van een accommodement met Vrankrijk^> an-

dere met Engeland temaken , dat de Gemeente in geenen deele aan-

ftont, die eer tot een defperaten oproer , als tot een capitulatie incli-

neerde , vVelke beyde extremiteyten door Gods goetheyt zijn voorge-

komen met een ordentelijke Vergaderinge van over de hondert der

voornaamfte en zeedigfte Burgeren van Middelburgs die uyt haar een

&etal van omtrent 50» perfonen nomineerden , om t'famen te delibe-

wat tot weiftant van haare Stad en. Land nodig was 5
Defete

meer-

reeren j
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meermalen met malkanderen gebefoigneert hebbende, brachten de/c
naarvolgende Poincten op 't papier , waarop de gefamentlijke Gildens
bv volle ecnpaanghcyt uyt devoorfz. 30. committeerden 8. perfo-

nen , cm dele Articulen de Heeren van de Regeeringe voor te dragen,
in dcfe o£ diergelijke termen

:

1. Sullen en willen wy onfe Religie en Vrjheyt trachten te befchermen^en

daarbfop tefetten goet en bloet.

2. Sullen wy ons geenfins inlaten in eenig (fontr.Ü ofte Verbond , dat

Holland ofeer.tg andere Provincie ofte Provinciënfouden wonen heb-

ben aangegaan, ofnoch mochten komen aan te gaan met Vrank^rïjk^.

3. Suilen wy op't fpcedigfte een JBefendinge doen aen Sijn Hcogheyt
den Hcere Piïnce van Örange om te verfoeien , dal h) metfijne toe-

tane ons gelieve te helpen iefchermen,

4.
r
B) aldienwy nietfouden hjtnhev.befaan voor degroote macht onfcv

Vyanden , .willen wy ons liever aan Engeland, als canVrankrïy<^

overgeven,

Defe articulen waren by elk een aangenaam , en deden de gantfchc 'twejk tef3 .

Regeeringe en Gemeente van Zeeland met een nieuwe courage we- ™fnv.

ai een

derom her-leven , fo dat elk , tot vrouwen en kinders incluys , m defc opemie *:as,

algemeene noot , gelijk als met een iijfen met eene ziele haare Provin-

cie van binnen , en de Regenten de defolatc Fronticren van buyten van

alle nootfaakelijkheden voorfagen , en in poftuyr brachten , waar op

een tweede Proteit tegens de Heeren Staten van Holland daar na

volgde, 't welkte lefen is onder Num°. 48.

Diteerfte Proteft, enbeydede Contra-advijfen van de Provinciën

van frriefland en Groeningen tegens haare Ho: Mog: over de voorn.

Onderhandelinge , als mede den algemeenen oploop der Gemeente in

Holland , die ais een pot te vuyr dreygde aan alle kanten te gelijk

over te Ioopen , als fy vernam den inhout van den impertinentcn en

ruiieufen Eyfch der Franfchen , brachten niet alleen te we^en , dat de

[Ridderfchap , Edelen en Steden van Holland en Wefl-Vriemand in

1 Haag malkanderen met een nieuwen Eed verbonden , om al

haar goed en bloed te waagen, en de een den ander in alle uyterfte noot

te afJifteeren , 't welk fy bekent maakten aan de Steeden , om 't fehe

voorden Volke te publiceeren ; maar ook dat Sijn Hboqjoeyt den Heer
ir.ee van Orange op den 5. fuly in de volle Vergaderinge van de

Staten van Holland en Wejt-Vriejland met eenpaarigheyt van alle

O O 00 de
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c'c Stemmen opeen wonderbaarlijke manier wierde gcftelt in alle de

Dieniteyten enEminentien van fijne Hoog-loffelijke Voor-Vaderen,

maakt tot Capiteyn en Admiraal Generaal over de Militie te \Va-
D

r J
ter en te Lande.

Op wat vvijfe Üe Gemeente van Holland en Zeeland aUomrota

aan'tgafn raakte, en hoe SijnHoogbeyt geflelt wierde inalleEmi-

lientien en Digniteyten fijner Hoog-gemelde Voor-Vaderen, fullen

wy afhandelen , na dat wy vertoont {lillen hebben , wat immiddels

omtrent de Franfche in 't Sticht van Vjtrecht voorviel.

Na dat de Koning op den 27. luny 'tot Zeyft , een Dorp omtrent

2. uyren boven Vjtrecht gelegen , was aangekomen , en fich met fijn

Leger aldaar hadde gecampeert , en fo veele Tenten in ordre en met

ftraaten hadden doenopflaan, dat hetfeheen, alsof de Krijgs-God

Mars fich daar een Stad en Hofhaddé opgerecht;fo wierd hy van veele

AmbafladeursenEnvoyes' in fijne voorfpoedige fucceffen gefeliciteert>

en fijne Heerlijkheyt en Majefleyt vergroot door derfelver prefentie,

zijnde by en om hem de Ambaffideurs en Envoyés van Spanjen , En-

geland , Sweden, Trier , Pais- Heydelberg , Nteuburg en Hanover, en

wierd aldaar van fijne meenigvuldige Edelen , die niet als Soldaten in

't VeM,maar als Hof-jonkers gekleet en geparfiimeert in een Salet der«

Hof-Dames verfcheenen , als een Aardfche Godgedient en geadoreerd

met alderhande bedenkelijke flattcryen en eer-titulen , werden de hen

onder anderen in Banquet-Letteren op tafel voorgeftelt dcfe fuperbe

Verfen , als of hy die door fijne Wapenen hadde gemeriteert , daar

nochtans de Fataliteyt der Nederlandfche Natie , en Ongeval des

Tijds, gecaüfeert door het totaal Verval der 5. Staads- Pilaren van
de Vereenigde Nederlanden , daar van oorfaak was

:

Ludo vicifti gentes , Lud' jice Totentes,

Sic Ludovice tibi non. n & omen habes.

Si Ludo fortes didicifti
r meere gentesy

-Jiïtfidfacies , quandoferia bellageris ?

Een ander

:

Vna dies Lotharos , Hurgundos hebdomas una,

Vna tulit 'Batavos Luna , quid 3 anne , feres ?

Hier wierd van de Franfche ordre geftclt , dat alle haare Veroverde]
Steeden en Forten wiet genoegfaam Garniïben wierden voorfien er

befet.

Dell



DERDE DEEL. 659
De Koning, d'efichtot noch toe niet in perfoon hadde begeeven DeKoiHni

binnen een van alie fijne geconcjueftcerdé Steeden, behalven alleen
:

.JjJuy]

*

r

binnen Emmerik^* daar hy den T'rinsvan Coudé was komen befoe- *«

ken over fijne quetfnreby 't Tolhujs ontfangeray'.%icrd door nieus-

gicrighcyt geprikkek , cm de Stad van tjjirtebt , een der v«crnaam-

ite Nederland fchc Steeden , die hem uytwendig wel behaagde , ook in- Mjenffaen-

wendig te befichtigen , trekt daarom op den 5. July te paard met fij? *fc-

nc Guardens en andere Troupen achter en voor befiooten , en met de

gecjualificccrfte uyt fijne Legers ajle met ontdekten hoofde omcingelt,

in manieren vaneen pcmpeufèn Xerxes of Dariutïvan Zeyff over

de Biltl langs de Stccn-ïïraat tot voor de Witt#&j;Vrouwcn-poorn an

V'ytrecbt , van waar hy langs de Stads-muyr en Grachten de Stad om-
reet tot aan de Water-poort , die hy door paffeerde tot binnen de Stad,

die aanftonts geflootcn , en de Poorten en .j¥eften fterk befet wierden,

rydendede Koning tuffchen fijnen Broeder den Hertogvan Qileans

en den Hertog van Monntomh in , langs den ouden Rjn , die ten

weer-zijden van Kykers bebohvert was tot aan de Witte-Vrouwe-
poort, alwaar de Koning weder uytreed naar fijn* Leger tot Zeffi,
ïbnderbinnendeStadvan 't Paard ai teftygen, veel min aldaar wat

te ruften.

' OndertuiTchen delibereerden de Franfche dag en nacht , hoe fy
*"

e

"
eerenV

*

Holland, dat fy voor^amentlijk beoogden , om alsdefchoonfle Parel Jioe fy.Hol-

aan haare Kroon te hegten , ofdoor een Capitulatie met de Staaten , of [^ èonqüé-

met de wapenen fouden fub j edeeren

.

*' eeiefl »

Geduyrcnde defe Beraadflagingen fondeerden de Franfche veele der e" r° !iae<1
"

voórnaamlie Inwoonderen en Regenten des Stichts van Vytrecbt) de inwoon*

of'sKonings Militie ook perieul foude loopen van 't water en 't rot- f*^^"
teerende Hollandfche Canaille

(
gelijk fy 't noemden ) by aldien de

felve Holland dieper foude intrekken , om die Provincie te conque-

fteeren ? en wierden van fommige beantwoord na haaren wenfeh , van

andere contrarie , doch fominige excufeerden fich van te mogen advi-

fecren , fcggende , dat hoe fy mochten antwoorden , dat het in beyden

gevallen tot haar nadeel hier namaals foude konnen geduyt werden,

want incas fy haar tot den Optocht in Holland mochten raden, en

dat fy door het water ofde Hollandfche Gemeente mochten getraver-

feert en befchadigt werden ; of in cas contrarie fy haar mochten afgera-

den hebben Holland verder te invadeeren , uyt vreefe van 't water of

de Gemeente , en fy Franfche daar na fich mochten inbeelden , qualijk

geraden te zijn , fouden fy wegens haar advys altijd in Verdacht en Pe-

Oooo z' ricui
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ricuï fitten -

y Door welke cliverfe en contrarieerende advyfen de Fran-

fche even fo onfecker bleeyen als voor heen. Ondertuflchen wenden

fy alledevotren aan, om Holland door een Capitulatie of Accoord

tot haarc devotie telingen , 't welk fy difficuïteerden , met de wape-

nen aan te taften , doen alle dcfe Deliberatien en Moeyten wierden (tc-

eens den Raad van lommige Franfche Hooge- Officieren, dat men met

alle macht HolUnd gelijk foude intrekken , en het felve in -der haaft

fubjugeeren , eer het fijne Advenues mochte verfeekert , en fich in

ftaat van defenfie gebracht hebben ) afgefneeden door 3 . principale
doch wier- Midelen. l Door de aankomft der Engelfche Ambaffadeins den
den daarvan o

.

verfteekea Henog van BuksJnggm enden G raar van tArlington in het Leger

SekL, by den Koning tot Zeyfl. 2. Door 't Water, cht^Holiand byna ge-

heel overftroomde en inacceflibel maakte. 3. Doof den Oploop der

Gemeente fo wel ten Platten Lande, als in de Steeden van Holland

en Zeeland.

conditie \Tv
r
at aangaat het eerde Middel , fo ftaat voor al te noteeren , dat in

vrankdjken het Traótaat tuffchen Frankrijk. en Engeland geflooten tegens den
Engeland. Staat der Vercenïgde Nederlanden , wel expres was geconditioneert,

dat de Franfche de Provincie van 'Holland , die fy by haar gemaakte
s

Repartitie yoor haar hadden bedongen , niet eerder fouden mogen in-

corporeeren , voor en al eer de Provincie van Zeeland foude zijn ge-

ftelt in handen en macht van Engeland, op dat defelve Natie daar

door'mochte verfeekert werden tegerfs de Frantëhe , die fy noyt voor

heen veel toevertrouwt , maar der felver conduite altijd gefufpectcert

hadde. Als. nu de tijdingc in Engeland was overgekomen , dat de

Franfche niet alleen in der haaft alles hadden geconcjuefteert, watVr
lcytvande Tjjtd af tot op de Frontieren van Holland-, fodat'craan

2 kant niet meer refteerde , dat fy voor als noch vermochten te con-

quefteeren , maar 9ok , dat fy fich mede aireede meefter hadden ge-

maakt van dry Hollandfche Steeden , als Naarden , Woerden en

Oihiewater , direcl (rrydende tegens de voorfz. Conditie ; So ont-

ilont geen kleyne alteratie aan 't Engelfche Hof felfs onder de Groot-
Ue, die haaren Koning tot dcCcn Oorlog hadden gepermadeert , waar

op aanftorits , (gelijk hier vooren verhaalt is ) den Hertog van Bukc
gingam en de Graafvan ArUngun met pleyn Pouvoir en volle Com-

E"§^he miffie op den 29. ftiny van Londen na de Nederlanden en den Fran-

cteurs ko- fchen Koning wierden gecommitteert , de welke op den 4. faly in
jtenindca

cfen Haag aankomende , van de CommifTariifen der Staten Generaal

. verwelkomt, en met eenige Karaffen ingehaalt en gelogeert wierden

in
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1

in 't Huys van Maas ordinair onthaal-plaats der V«
deins , alwaar fy haar Compliment afleyden , met alle bedenl

Betuygingen en Teekenen van Genegenthcyt pot dén Vèreénigden

Staat , en deffelfs Intcrcfr , beneffens haare omftéJteniffe over de greo-

teprogreffen derFranfchen. Enalsfyuytdc vooffzr. Cómmiffarifierï

verftonden , wat'er aireede tuflehen de Franfche en del'cs Staats Gcde-
puteerdens gepafieert was , en hoe weynig de Franfche het Interefi van

Engeland behertigt hadden , vertrokken fy van {ronden aan na 't De- daar na f»

gervan Sun Hoooheyt tot 'Sodearave^ daar Tv haar uytncmende af- VJ?hll.il,

lecliie tot defen Staat vernieuwden, en Sijn Hcogbejt verfekerden , dat

het Sijner Majefteyts intentie noyt geweeft warq , de Vereeü^de Pro-

vinciën te laten vermeeitcren van den' Koning van Vrankrijk , die Cclfs

dikwijls hadde bctuygt , dat hy niet te Veld quam , om defe Republijk

t'eenemaal te vermcePceren, maar alleen om de fcive wat te verried

ren en te verootmoedigen ; en beloofden cyndelijk , dat fy alles d

heen fouden dirigecren , dat de Franfchen haar fouden laten vernoe-

gen met *JfyCafir:c!jt en het fel ve Recht van Poffeffic , dat haare Ho.

tjfyfog. duslang hadden gehad in de Brandenburgfe en Keulfche Ste-

den op den Rijn , en by aldien de Franfche defe conditien in dew v

fouden flaan, dat fy dan met de Staten op het nieuws fouden dehber.

ren en alle middelen aanwenden , om den ondergang van defe Repu-

blijk te verhoeden , fo wel als den gevaarlijken aanwas van der Fran-

fchen Mogentheyt te Renten.

Van. hier vertrekken de Engelfche Ambaffadcurs op den 6, dito c
?

*;'!'

'

c~

'snanviddags al voort tot in 't Franfche Leger tot Zeyft > alwaar fy Koning wh
met veele complimenten en courtoifïéri verwelkomt encetraeïieert,

V:aVik

, 1 J r» d V • •
V00t w, -n

en op den j. dito met den Hertog van MenmoHth ter audiëntie van fy barausue-

den Koning getracht wierden, voor wien den hcog-gemelden Her- iC,>

tog de Harangue eerft begon , cHe by de genoemde Ambaifadeurs vol-

voert wierde, eerft met een gelukwenfinge -aan fijne Majefteyt over

de Geboorte van fijn Soon Duc a Anjou , en de gelukkige verloffin-

ge van haare Majefteyt de Koninginne op. ... Juny Iaatib-leden , e«

daar na met de congratulatie over de greote en gelukkige fucecfien fij-

ner wapenen , feggende dat defelve Sijne Majefteyt te meer verheer.-

lijktcn,om dat fy in minder dagen de Vereenigde Nederlanden had.'

bedwongen, als de Spaanfche wapeiien hadde konnch doen in : t en met Wie „

jaaren. Naar defe Publijke Audiëntie verfochten fy noch een Pattigtfc- fy«np<aü-

licreby den Koning, in dewelke fy hem propon eerden, hoe dat de fei«örte

voorn. Conditie nu was gefunpleert , en dar hy niet alleen voleens de- i>om ' f -

O 00 o o ielvc
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begeeren felvc fijn -Gebiet hadde gecxtendeert tot op de Frontiercn van Hol'

ina'c
SC

landt maar ook tegens defeive Conditie fich meefter haddegemaakt
«cradujen, van dry Steden in tjhlïmd ,-dathy tot genoegen van Sijne Aiaje-

flsjt van Engeland deftlve weder foude geheven te quiteeren , en fijne

len wenden tegens de Provincie van Zeeland , omdefelvete

incorporceren , tertvylen de gecombineerde Koninklijke Vloo-

tèn defeive Provincie te water fouden attaqueeren , dat andeifinsde

Koning haar Meefter fich niet verbonden foude houden door een Con-

tract * dat aan de andere znde niet wierde voldaan , te meer , wanneer

hy foude'vcrnemen , dat Sijne .

[

eyt continu,

cd ijk was gédecupeéri geweeft met overleg , hoe hy Halland o» door

een Onderhandelinge met der Staatcn Gevolmachtigden, ofdoor de

Wapenen foude conquefteeren > fonder in die Onderhandelinge ofden

overgeleverden Eyfch aan de Staten een woord te mentroneeren van

haaien Heer en Meefter , of van deflelfs Intercfr , evenals ofhy in de-

f^n Oorlog niet participeerde , maaralleen een blooten aanfehouwer

; en dat de Franfche Minifters aan den Ambaffadeur de Groot,

als dieby defeive Onderhandelinge gevraagt hajÉie, hoc men het met
Engeland foude ftellen , geantwoort hadden , dat ha 't fluyten van dcfe

Onderhandelinge de Staten met Engeland mochten omfpHngen na

haar welgevallen, en middel foeken om op de belle en mogelijk

manier daarvan afte raken , vermits fy Franfche by haare Alliantie met
Engeland niet verbonden waren , om .Kroon eenigevoor-

deelen te bedingen. &c: a^,

daar op Ko- Koning Louis beantwoorde dcCt PronofitiePler Engelfche Am-
iimg Louis

ï n' i
•

j i r r i i
'

antwooir, bafhdeurs in t kort , leggende dat i\ Onderhandelinge met
,
de Cyfooi feer waren mifleytaen qualijk geinfonncert,en dat fijne Glorie

niét toeliet , om fich fchuldig te maken aan eenige fmiftre directie , die

de Koning haar Meefter met reden foude konnen fufpectecren , maar
dat hy niet anders hadde beoogt en foude beoogen , als 't gene haar

beyde Krooncn foude verheerlijken ; en by aldicnhy hadde willen ac-

cepteeren de offres der Hollanders , fonder preailablc communicatie

^
dat de En. aan Engeland , dat hy al lang met haar foude hebben konnen fluyt

èaffadeurs"
1
" Doch met wat goude woorden hy fich vorder wilde behelpen , fo moft

nocdcTé ^ nocntans der Engelfchen verfoek inwilligen, enfijn Deffcynop
fatisfaftls Holland ftaaken , mitsgaders Weerden en Ottdewater als Holland-'
cyften. fcf^ Steeden weder verlaten , en met al fijn Macht naar de Brabandfche

en Zeeufche kant optrekken , om te fien , ofhy de bedongene Conditie

aan Engeland konde vervullen , en haar Zeeland dcengenieten , tot

wel-
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welken evnde hy ordn ven aan den
'

ere

Gouverneur van jiaï , dat hy uyt de Fra w in

de Spaanfcbe Nederlander een Corpus van NLL: lik-

ken» om ccril s4arde,:berj , en daarna Sluysin f'. r be-

machtigen , waar door hy Zeeland te beter foude konhen benauwen,

en aan Engeland eenig genoegen geven , daar van hier na breeder.

Dit was deeerfteen sewichtiphfte reden, waarom de Franfchein Co"r,licu"

r> •- f • ' 1 r\ ' "let

haaren Victorieufcn cours Holland met introkken en vermceuerden, cvei.

dat in 't begin voor haar open lag, en welkers meefte Steeden onge-

fortificeeit waren , en in alle disordre en burgerlijke beroerten fluctu-

eerden ; Want als fy lagen , dat Zeeland abfoluyt inclincerde, om
fich by de uyterlle noot tot behout van haare Religie te begeven in

de Befeherminge van Engeland, welke zyde na alle apparentie mede
• foude gekofen hebben de Nederlandfche Oorlogs-Vloct , die voor

Zeelid gepofteert lag , om die Provincie van aiie vyandclijke

Attaque uyt 'er Zee te bedekken , fchroomden fy Ho'iLvd te i'nvadee-

ren , en daar door de Conditie aan Engeland belooft, te violceren , uyt

oorfake , dat de EngeJifihe daar uyt rechtvaardige reedenen fouden ge-

nomen hebben , om cuTFranfche Oorlogs-Vloot , die met de harre ge-

conjungeert was , of totalitcr te vernielen , of de feive aan te b

en met alle fo Land-als Zee-macht den Franfchen op het lyfte vallen,

als fy in defen fwaren Oorlog geëmbraileert , en ai haare Zee-kuften

bloot en onvoorlien waren»

De Tweede reden, die de Franfche te rug hielt , om Holland die-
h^ (

per in te dringen , was het Water , dat door het open fetten der Sluy- Franfche in

ien , en het doorfteeken der Dijken uyt de Zee en de Rivieren fo abon- ucy*^
'*

dant het meefte Land quam over ftroomen , dat fy bekommert waren

met al haare machc te fullen verdrenken , offo befet te werden , dat fy

fonder het grootfle gevaar noch voorwarts noch achterw'arts fouden

konnen wijken.

De Derde Reden , die de Franfche fi^iftreerde van haar DeiTeyn op opftam dtr"

Holland , was , dat de Gemeente van Holland en Zeeland fich be- Gemeente,

gon tcbewegen , en felrs het fwaard in de vuyft te nemen tot haare de-

fenfie , en tot redres der Regeeringe , als fy fag de verlegentheyt der

Regenten , en het Gevaar , dat haar dicht boven het hooft hing.

Defen algemeenen Oploop der Burgeren en Land-luyden begon in gejJ-J^ }̂

alleplaatfen tegelijk, in manieren gelijk de Hiftorien verhalen van

den algemeenen'Beelden-ftorm , die mede op een en defelvt tijd haar

begin nam ; elk dacht , dat hy tot behout van fijn goed en bloed nu

mede
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mede moftc fórgen fo wel als de Regenten , en dat de tijd na lang ge-

noeg te wachten , nu eens gebooren was , cm tTarnen te bewaren 't ge

ne fy vreefden , dat de Regenten mochten verheien ; eik begon fijn li-

ft dat elk
t->Cr en vry fentinent Tonder fchroomen ppentlijknyt te feggen, den-

timenc ront kende , dat meflna 't feggen van Keyler Ttbtrtus in een vrye Kepu-
bji feyde.

^lij^ 00 j, een vr^e -y^nge behoort te hebben , en dat nu mede appli-

'cdbel was 't feggen van. den Jeluit Strada op het voorige Hollandfche

Volk

:

Met Takken °p <*c rug , en [poeren in de ^y

Sep Hollands duttepaart : /Ufij> hert en tong is vry.

Yoornamentlijknu elx welvaren in de Waag.fchaal lag ; elk begon I

te fpeculeercn en te difpüiceren'over de ware corfaken van haaien on-
.

dergang , eenige imputeerden daar van de fchuld aan den Trirxe van

Oranje en des felis Adhcrenten ; andere befchuldigden degefament-

lijke Staatfche Regeeringe; de meefte belaften den Raad-Penfronaris
(

de Wit met fijnen Broeder Cornetis Ruart van Putten; en fommige

lafterden alle defe Befchuldigde.
fomnrgc Degene, die Sijn Hoogheyt, fielden als ooi faak van de Ruïne van

Hoo/hcyt aL den geheelen Staat door de Franfche progrefTen , feyden , om dat de =

Serahc kn Edelen haaire Fortuynnift willen te maken by de Staatfche Regeerin-

iu den s:a?.r, gef, by .de.welke fy fortder aanficn en veracht waren , dat fy alle beden-

kelijke middelen hadden aangewent , cm de Forme' van de Staats-ge-
j

wijle Regeeringe te transfonnceren in een Monarchale Regeeringe,

alwaar Sijn Hoogheyt eer ft als Graafvan Heiland en Zeeland , en

daar na als een abfoluyten Souverayn den geheelen Staat mochte Re-
'

geeren , waar door haar de occafiemochte gebooren werden, om als

Kaale Gieren* te aafen op de rijke Boeren, Burgers en Koopluyden,

die om haaren rijkdom met haar fo incompatibel zijn , als licht met de

duyfterniffe , en als vuyr met water ; dat fy tot dien eynde met Vranke

rijk. en Enacland hadden gecolludecrt, en aan defelve hetgeheele

Land verpant , waar toe het Contract opgerecht was in Engeland,

als fy Sijn Hoogheyt hadden geperfuadeert , om een reys derwaarts te

doen , waar toe de Fundamenten al geleyt waren door den Heer Baat,

die met den Koning van Engeland tot ondergang van dit vrye Ne-
derland fecretelijk hadde gecorrefpondeert, om hem te maken als

Erf-heer defer Provinciën , van wien Sijn Hoogheyt defelve als een

Lcen-man] (oude ontfangen en regeeren , waar over hy ook fijnen

rechten
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rechten loon door 't Swaart van den Scharp-rechtcr hadde cntfangen.

Defeen diergelijke reden wierden gevoert by Vry.geeften enSoci-

nianen, die opentlijke vryheyt van haare ReJigien genoten by de Staat-

fche Regeeringe tegens den expreiten teneur van de Placaten , de wel-

ke voormaals by de Stadhouderlijke Regeeringe waren geexecuteei t,

en met haare Boeken verboden, daar van by dde veranderde Regeerin-

ge weder een begin gemaakt is met het verbod van ibmmige Lafter-

lijke Boeken ; Als mede by Zodanige, die haar eygen Intereft beter

vonden by de purt lAriftocratie , als byde Getemperde Ferme , de

welke fulx niet alleen met de torge , maar ook met de penne in haare

Blauwe Boekjes , als den ÏPolit ijken Mantel, het Le^er- Praatje,

HolUndfche Ver,ez.oen,&c. aan de Wereld bekent maakten. Het is

notabel , dat onder alle defe Befchuldigers geen is gevonden, die de

fchuld van den fubiten en defperaten Val des Lands immediatelij'k

heeft geworpen op.de Perfoon van Sijn Hooghejt , en hem geconii-

dereert als een principale Werkende Oorfaak , maar dat fy de Perfoon

van Sijn Hoogbeyt by na geheel ontfchuldigen , en niemand anders

iufpe<5teerden, als welker Fortuyn en Avancement aan 't Avancement
van Sijn Hoogheyt alleenlijk dependeerde.

Sommige overdenkende , dat Sijn Hoogheyt met alle fijne Vrien- £jJj
r

£2J
t-

den en Gunftelingen waren gehouden buyten alle Employ en Gefach, sijn u*%heyt

en de minfte ingreffie niet hadden in de Staats- Affaires , maar alleen "dicrenten,

bloote aanfehouwers waren geweefr. van de algemeene Directie en

Gouvernement des geheelen Staats , konden fich geenfins 'inbeelden,

dat aan die zijde meer fchuld latiteerde en verbuigen lag, als aan de

zijde der Gemeente , de welke byna gebracht was tot een blinde ge-

hoorfaamheyt omtrent haare Overigheyt , welkers Beveelen fy fo lang

onderdanig en fonder tegenfpreeken geobedieert hadde, tot dat de

hoogftenoot haar dreygde te ftorten uyt haare dierbare Vryheyt in de

uyterfte Slavernye en Ellende , en te beroven van haar Goed , Bloet

en Religie , waarom fy meenden te moeten geloven, dat het algemeen dfgden de"
"

Onheyl d^s Lands was ontfprooten uyt de vervailene en quade Re- Hec*ea Stz-

geeringe der gener , die alles regeerden en het Bewint hadden van den '

geheelen Staat, en aan de welke het bevoolen was voor 's Lands

Welvaren te vigilceren en alles af te keeren , wat voor den Staat kon-

de gevaarlijk zijn.

Andere konden geenlins geloven , dat de Illuftre en Nombreafe <j'
e van «-

Staats-Collegien , waar in fo veele Getrouwe , Wijfeen Voorfchtige ontfchuid-gt

Heeren Regenten en corps by een vergaderen , in eenigendeelepar- v,?icicfer »

P p p p tici-
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ticipeerden aan fodanigen finifteren Directie , daar uyt defe Provinciën

uytgefon- vvaren gevallen in een deplorablen ftaat , maar oordeelden , dat eenige E

dttt eemge,,
vveynjge in die Collegien predomineerden , en het Roer van den Staat

fo feeker gevat hadden , dat fommige wel meenende Regenten , die -

het nootfaakelijk quade gevolg en des Staats ondergang voor heen
*

klaarlijk fagen aan komen , hoe wel fy alle krachten infpanden , noch-

tans te fwak vielen 5 om de vreemde Intrigues te reformeeren > de ver-

valleneStaats-Pilaren te repareeren , en te beforgen alles wat tot be-

hout van den Staat'nodig was; dat eenige haar als Ja-broeders by de

Neus blindelings lieten verleyden ; dat eenige om haar eygen Intereft

het Gemeene Bell op Gods genade lieten dryven ; en dat eenige haar

fundeerden op valfche Staats-Maximen en Gronden ; en daarom on-

mogelijk de Ruft en Welftandvan den Staat konden bereyken , hoe

wel fy die mochten beogen.

over dewelke Van defe weynige Dominateurs feyden fy , dat den Raad- Penfwna-

ïeJfionSs" ris M r
. fan de Wit het Hooft was , dat die als een Phaeton den Wa-

de wit voot gen alleen beftierde , en meer Ontfags ufurpeerde in Publijke Affaires,

varai het* a^s ooyt een% Stad-houder hadde gehad , om daar door fijn nieu-ge-

quaat de fabriceerde Regeerinpe onbeweeglijk tè grondveften, en op te bou-
oorfaakftel- r \

&
L rp ! r ir

dejl) wen tot die hoogte,van waar hy lijn lang gepremediteert oogmerk lee-

kerlijk foude konnen bereyken, 't welk beftaan foude in 4. Poincten

om 4 poin- Het i. is ; Om Engeland te brengen tot dat onvermogen , waar
'

. door'tfelve Rij\genootfaakj foude werden, om nicer Wetten vanden

Vereenigden Staat te ontfangen , als aan den[elven tegeven.

2. Om het llltijlre Huys van Orange te enerveeren , en bupen alle

Ontfag en Vermogende brengen. \

3. Om de Provincie van Rolland te doen domineeren over de €j

andere Provinciën , gelijk de Sonne over de 6. andere Planeten.

4. Om alleen met fijne Creaturenm Holland de Baas te fpeelen 3 ei

'tfelve als een Souveram te regeeren.

geland te

©tufciuien

om v.n- Het eerfte aangaande , namcntlijk Engeland , fo feyden fy , dat den

Raad- Penfionaris met fijne Adherenten den Oorlog van den jaare

1665. en 1666. tuffchen Engeland en defen Staat hadde gebrou-

wen , en /o vaft geilelt , dat hy daar voor geen Vreede begeerde , al

had hy die om dry blanken konnen kopen \ dat hy na twee Viclo-

rieufe Zee-Oagen, en een gelukkig Aflault op de Rivier van Chattam

na apparentie tot fijn Defleyn foude gekomen zijn , 't en zy ter felrer

tijd
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tijd de Koning van Vrankrijk. de Spaanfche l^ederlanden onver»

hoets hadde geinvadeert , en in weynig dagen door de fwaarte fijnes

Scepters fo gedrukt, dat indien -fy niet door een haaftig Traclaat tuf-
-

fchen Engeland enden Vereenïgden Staat uyt haare-laatfte noot wa-

ren gered , fy hadden moeten befwijken tot nadeel van de geheele We-
reld j maar voornamentlijk van Engeland en de Vereenigde l^rovtn-

cien\ en dat als hem defe aanflagen waren miflukt , hy eerftdoor lift

en vreemde middelen eenige der Voornaamfte in Engeland tegens

haaren Koning hadde fbeken in tweedracht en inheemfche beroerten te

embröuilleeren , en alfo het felve Rijk in vlam en vuyr te fetten , ge-

lijk onder de Engelfche het felve mede ruchtbaar was geworden door

een Boekjen aldaar gemaakt en uytgeflroyt onder den titul van de

Voort-eetende Kanker > fijn begin nemende in Holland , en eyndigende

in Engeland') en daar nadathy door den Colonnel tSMombas in

't jaar 1671. aan den Koningvan Vrankjijk. hadde geprefenteert eea

brief, by de welke hy verfocht , dat dien Koning fijne wapenen wilde

voegen by die van defen Staat , om alfo met geconjungeerde Machten

Engeland op het lyfte vallen , en Wetten voor te fchryven , welken

brief ^rank/ijk aan ^en Koning van Engeland foude hebben gecom-

municeei t , die fulx opnam voor een genoegfame en wettige oorfaak,

om defen Staat den Oorlog aan te doen , gelijk hy fulx voor een Oor-
logs-reden in fijn Oorlogs-Declaratie mede pofeerde.

Voor redenen van dit Defleyn gaven fy voor , ten eerften , dat de- om rede-

fen Staat door de vernederinge van Engeland foude domineeren op
"cn

*

.

de Zee , en geen wereldfche Macht hebben te vreefen , en verfeekert

zijn tegens de Intentie van den Engelfchen Koning, die de volle Heer-

fchappye op de Zee ambieert , en als een tweede Romen fo lang niet

fal ruilen, tot hy Holland als een tweede Carthago fal hebben verdelgt,

om aan alle Zee-vaarende Natfen fodanigen Reglement voor te fchry-DO »

ven,en defelve met fo veel Tollen en Omgelden te befwaren , dat fijne

Onderdanen alleen met profijt fotiden konnen navigeeren; En ten

tweeden , dat defen Staat door 't üicces van 't felve Dcffeyn de Univer-

fcle Negotie foude konnen aan fich fchaakelen , en daar door profï-

teeren en onderhouden die middelen , fonder dewelke niemand op Zee
kan redoutabel zijn.

Raakende het tweede, namentlijk de Onderdrukkinze des Huyfes 2 Omhet
~ 1 , , ,

; ^> <> yj Huys van
van Orange, daar van hebben wyop pag. 235,256 en 237. aan- ora'nge te

gewefen eenige manieren en exemplen , hoe die is behcrtigt en in het ondeidmk-

werk geftelt ; Maar de reeden, waarom den Raad-Pcnfionaris de Wit '

P p p p z defelve
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defelve Onderdrukkinge voor een nbotfakeli|ke Maxime van fijn nieu

,

geformeerde Regeeringe fteldc, feyden fommigeuyt de Gemeente, dat

©m rede- hy daar door de Forme van de al oude getemperde Regeeringe ,-buyten

dewelke noyt geen andere in defc Landen bekent was geweeft , van dat

eifentieel Lit foude priveeren, 'tweik hem in fijne vreemde conduite en

nieu-^epractifeerde Staats-Maximen in tijden en wijlen foude hebben

konnen traverfeeren ; Dat hy daar door 't Stadhouderlijk Gefag , doch

fonder den naam , die by hem execrab.el was , en de Macht van liet Ca-

piteyn- en Adrairaalfchap Generaal over de Militie fo te Water als te

Lande felfs foude konnen ufurpeeren , om fijn nieuwe Regeeringe on-

veranderlijk te ftabilieeren •, Dat wanneer h'y door al fijn arbeyt niet

konde verwerven, dat Sijn Hoogheyt licel buyten Employ moch-
te blijven, dsn geheele Staat liever beeft willen ftorten in duyfent -

rampen , en brengen onder de dwingelandye van de Franfche , als Sijn

Hoogheyt met een gereftringeerde Machteomtrent de Militie eenig

Gouvernement te laten toekomen, naar het vervloekte feggen Lie-
ver Fransch als Prins; of ten minden , dat hy defen

Staat aan den Koning van Vrankrijk hadde willen tributair maken ,ib

dat die den felven als een Scherm-*Heer foude protectoren , en door

fijne uytncmende Macht dekkeu tegens alle gevreefde Onheylen van

Engeland , op conditie , dat defen Staat met niemand fonder hem fou-,

de in eenige Alliantie treden , ofniemand afJiiteeren als hem , voorna-

mentlijkte water, als hy daar eenigen Vyand machte vreefen, , waar

door hy de Wit foude meenen uytgevonden te hebben fijn eerfle oog-

merk , om over de Zee te domineeren , terwijlen Koning Louis fij-
»*

nc ingebeelde Monarchie te Lande foude oprechten; Dat dcCe Condi-,

tien waren beraam!:, om geflooten te werden binnen de Stad van Am-
fierdam , waar heen men hadde geo-rdineert te tranfporteeren alle de

Staats-Collegien , Archiefen , Chartres en Geld uyt den Haag , en

bet geheele 's Lands-Magazyn van Delft , ondertuffchen dat men het

geheele Land in de Macht van den Vyand foude overgelevert hebben. .

Defe en diergeiijke Suftenuen hielden fommige infallibel, en bleven
;

De Raai- onveranderlijk van opinie (niet tegenftaande andere den Raad- Penfo-'

^rf*aaee«
mrii vana^e finifterheyt geheel wilden ontfch.uld.igen , feggende, dat

nige ont- hy geen Pouvoir ofDifpofitie hadde over de Coilegien van haare Ho*
fdmidigr,

jjjfcig, en den Raad van Staten, den welken alleen het Generaal Be-

wint van den gehoelen Staat was aanvertrouwt , en daarom niemand

het verwyt van des Staats ruïne fubjecT: konde zijn , als de felve , in cas
i

eenjg waa-devoir offcjhuld was gecommitteert,) Want feyden fy , d?x

den

;



DERDE DEEL. 669
den Heer de Wit door fijn lange Experientic, en door fijn grootc wys- daar andere'

heytenvoorfichtisf Beleyt niet alleen groote ingrcffie heeft gehad in tcgei:s argu"

de Hoog-gemelde Collegien , maar de ielve ook door fijne fccreete en

on-navorfchelijke Intrigues heeft weten te difponceren , cm fijne pro-

pofitien te omhelfen , waar toehy ficli onder anderen foude bedient

hebben van de Provincie van ZJytrecht , dat hy die door byfondere

Obligatien hadde geinduceeit , om de nieuwe Hollaudfche Maximes

rn allen deelen te volgen , en dat hy dan door de fel ve, gelijk als uyt

haar eygen motief , fijne Concepten ter Geheraliteyt liet voorflellen,

die hy dan van wegens Holland met beyde armen amplecteerde , als ;

komende van fo een weï-gedifcipKneerde en wel-meenende Provincie,

evenals ofmen dan geenlins hadde behooren te difKcuiteeren , om in

- het geproponeerde te confenteeren , waar toe hy dan de andere Provin-

ciën door fijn fchoon femblant en flueele tongewiil te perfuadeeren*

en fo fijn oogmerk te bereyken.

Van het Derde Poinólf , namentiijk , dut fJolittnd mocht e predomi- 3 om Ho&

neerenover de andere fes Provinciën , is yets verhandelt , op Pag: 246, aTmfneóe?
en 248. De redenen , die den Raad-Penfionaris daar toe fouden heb- over de au-

ben gemoveert , wilden eenige allegeeren uyt het meergemelde Bock ,.£„
rom "

van La Court, 't welk fy fufiVineerden, dat meefl: uyt de koker quam van ,

oin ver -

den Raad-Penfionaris , die daar in fijn fentiment omtrent dit Poinc~i denea, -

~

in verfcheyde palTagies niet duyfterlijk foude voorgeftelt hebben , om
by 't fucces van dit fijn derde oogmerk te abondanter vruchten te ge-

nieten by dit volgende fijn vierde 'oogmerk.

Van het Vierde Poinet , namentlijk dat de Heer de Wit metfijne * Omin

, Creaturen in Holland foebt de baas te fyeekn , en
r

tfelve als een Sou- de 'baas te*

•oerah te regeeren , hebben wv gphandelt op p4g: 248. en 249. en fp«ien,

aldaar aangewefen het fentiment van veele uyt de Gemeente omtrent'
" dit felve Poinet. Veele befchul Jigden hem, dat hy de Religie reguleer-

de na de Politie ; Dat hy de Juftitie hadde gedirigcert tot voordeel vm daar over h?

fijne intrigues^ Dat hy de Politie hadde van haare oude forme veran- «,-ord be-

delt, en geadnv.niftreert tegens de fundamentele . Wetten ; Dathvde ,clluldlsc

Land-Militie hadde verwaarlooft en voordachtelijk laten vervallen van poficiyeu*

haar oude en goede difcipline; en dat hy de Finantien ha 1de misbruykt;

Dat hv hadde een aparte Vereaderinrre of Secreten Achter-Raad, daar
1 •"'S» ï • /••vm hy Preudent was , en daar in hy als een Souverain fijne Concepten

1 ot Refolutie bracht door het prepareeren van de Pluraliteyt der Stem-
men , om tegens wil en dank van veele der Voornaamfte en Getrcn ifte

Leden het Lajid na fijn appetijt te regeeren , niet tegenftaande hy feWs

Pp pp 5 wei
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wel bekent hadde , dat fulke apparte Vergaderingen in een wel-gepo-

liticeerde Republijk ongeoorlooft en ruïneus waren ; Dat hy onder

v erfcheyde pretexten het vuyr van Tweedracht geftookt , en Fa&ien

verwekt haddetuffchen de Provinciën en Steeden , daar van hy fich tot

Hooit hadde geftelt ; Dat hy buyten weten en kenniffe van den Staat

«iikwyls fchadeiijke brieven hadde gefonden aan Koningen en Poten-

taten onder den dek-mantel van fecreete Gorrefpondentie , en dat

niemand als fijne getroufte Complicen konden gewaar werden , wat'er

in de Staats-faaken pafleerde ; Dat hy de Gemeente onderdrukte , en

van haare Vryheyt beroofde , die hy wijs maakte te willen befchermen

voor deonderdrukkinge van een Stadhouder; Dat hy fijne Daden,
die niemand als een Souverain toequamen , op 't grootfte uytmete en

heerlijk oppronkte in feker Boek , dat op 's Lands-koiten voor hem
gefchreeven wierd , doch tot noch toe achter is gebleeven ; Dat wan-
neer yets van fijne finiftre bedryven aan den dag quam met fijn eygen

hand onderteekent, hy fich wilt te excufeeren met een verfonnen voor-

geven , als of fijn Clerk van Mejfem de 'Blancos hadde misbruykt,

die hy hem hadde vertrout , om fich daar van in fijne abfentie te bedie-

nen ; En dat hy veel meer fodanige valfche en gefuborneerde midde-

len ter cjuader trouwe hadde in 't werk geftelt : Maar als hy fag , dat

hy by de Gemeente , en fijn bedriegeryen by de wei-geintentioneerde

Regenten fufpect wierden , waardoor fijne geveynftheyt , bedrog en

quade menees onder de gedaante van oprechtigheyt , trouw en goede

directie ten toon quamen , en apparent was ? dat de felve behoorlijk

{ouden gecorrigeert , en na merken gehandelt werden door Syn Hooa-

beyt , die hy met alle fijne liften bemerkte niet langer te konnen buy-

ten des Staats Affaires te houden, dat hy toen door fijn Staatfucht liever

den geheelen Staat hadde willen laten verlooren gaan , als een weynig

van fijnen hoogmoedigen drift laten vallen ; Dat hy tot dien eynde met
den Franfchen Koning fecretelijk hadde gecorrefpondeert ; Dat hy

met twee Franfche Minifters , ( onder de welke eenen t^ï r
. Colbert

Neefvan den grooten Financier in Vrankrijk was ) die den geheelen

Winter van 't jaar 1671. inden Haag tenhuyfe van den Colonnel

tJbtombas gelogeert , en aan 't huys van den Raad-Pevfionarts alle

avonden ter maaltijd getracteert waren, fecretelijk hadde genegoticert,

en 't Contract geflooten , op wat wijfe hy defe Provinciën aan haaren

Koning foude opofferen , waar by hy aan de Franfche alles hadde ingc-

willigt , om felfs in ftaat te blyven , volgende het exempel van . Pieter

ds Medids , die fulx dede aan Carclde VIII. Koning van Vrank-

rijk,
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rijk , hebbende hy fich klfs getrooft in alles , wat hem hier over moch-
te ontmoeten , op dit versjen : nsludacesfortuna juvat dat is ; 't Ge-

luk helpt dejtoutt* Dat hy daar op het eligeeren van een Nootfakelijk

Militair Hooft of Capiteyn Generaal , met de hoognodige Wervingen
tot den optocht van de Vyanden toe , verraderlijk hadde weten on te

houden ; Dat hy de Macht van den verkoren Capiteyn Generaal fo-

danig hadde befnoeyt , en de generale directie van de Militie gelaten

aanfodanige, waar door hy van ongelukkige fucceiïen te Lande ten

vollen verfekert was ; Dat hy alle Frontier-plaatfen , behalven Ma-
firicht en de Crave door malverfatie en ontrouwe beftieringe hadde

weten te houden in fo defectueufen Staat, dat geen onder allen behoor-

lijk konde befchermt werden, maar dat (ich vele der redoutabelfte For-

trefTen op hetgeficht van den Vyand hadden moeten overgeven , fon-

der de minfte tegen-weer , daar hem nochtans voor heen den (oberen

ftaat van al de Fortreflen en Magazynen door fijne infallible memorie
pertinent bekent was ; Dat hy daar op fijn particulier Intereft hadde

waar genomen , en feer groote Capitalen na de Bank van Venenen en

elders heenen geremitteeit ; Dat hy groot profijt hadde gedaan , door

Penningen op 's Lands Comtoiren te beleggen tegens 4. ten hondert

in 't jaar, die hy van particulieren tegens 2p a. 3. ten hondert fel fs-

hadde geleent , daar voor als pand ter minne overleverende fijne

's Lands Obligatien , met de Keur , om de geleende penningen ten

allen tijden afte mogen leggen met contante penningen , of de felve

met de voorfz. 's Lands Obligatien te betalen, en dat hy daar na fijne

Crediteuren 's Lands Obligatien in betalinge hadde laten behouden,,

hoe wel hy op fommige der felver den Intereft by anticipatie van eeni-

ge maanden airede finifterlijk op 's Lands-Comtoiren hadde ontfangen,

Ja fommige cjuamen fo verre , dat fy feyden , dat hy naderhand , als

onfen Staat in 't groofte pericul was , hadde weten door'fijne creaturen

te beletten , de uyterfte en laatfte middelen , die tot reddinge van het

Land noch overig waren , want dat door fijne directie niet alleen was
afgeilagen de prefentatie van die van 't Noorder-Quartier , dat (y met
70. duy fent mannen wilden in 't Veld komen , om den Staat te defen-

deeren , maar ook haar tweede prefentatie , datfy 25. duyfent man-
nen wilden leveren, die alle ter Zee gevaren hadden ; En dat op die

wijfe mede te vergeefs was geweefb den voorflag van de Heer D. Ad-^

miraal de Rtijter , dat hy met 30. duyfent zielen y die op 's Lands-

.
Vloot u-aren , genegen was , om 't Vaderland te helpen befchermen
te Lande , daar hy meer dienft meende'te konnen doen \ als te water ;,

ak
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als mede dat vruchteloos was geweeft de-aanbiedinge van de Heer-erf

Cromom en Nieuburg > Gedeputeerde van haare Ho: Mog: bin-

nen Maflncht , de welke klaagende , dat fy die Stad als een Troetel-

kind moften bewaren , en het Echte-kind fien verlcoren gaan , ge-

willig waren met ioooo. dappere Soldaten den Staat in de hoogde

noot te fecondeeren en by te komen > en eyndclijk dat hy hadde weeten

te beletten , dat onfe ^Prifomners de Cjuerre j die om 10. guldens

rancoen yder gemeen Soldaat hadden konnen gèloft werden uyt de

verloorene Steden , daar fy in miferie vergmgen , niet wierden ge-

ranconncert , en weder in dienft van 't Land overgenomen , daar men
in piaatfe van die genootfaakt was binnen de Provinciën voor dry dub-

belde aanrits-geldJen onervaaren volk weder aan te nemen.

En veel meer fodanige en flimmer argumenten bewogen den mee-

den deel van't Volk , om hem de Wit aileen te imputecren het over-

gaan van fo veele plaatfen , en hem te houden voor den genen j die

't gehecle Land aan den Koningvan VrarX^rijk^ verraderlijk hadde ver

koft , waarom fomnrge opentlijk feyden , dat fy wel turf en hout

wilden verfchafren , om den
r
Raad-Penfonaris met lijn Broeder den

Rxartvm Putten te verbranden } andere prefenteerden haaren dienO:

om het beuls ampt aan haar te bedienen.

Word een jjefe wonderlijke difcourfen hadden in liaar begin , wanneer noch

maakt op" de Steeden en Forten aan den Vyand haafh'ger over gingen , als hy

Putter
Va" konde kefetten , fuiken impreflie in de gemoederen van 4 , onbekende

Perfoncn , dat fy toeleg maakten op den Ruart van Vutten , om hem,

als een principaal mede-inftrument van de algemeene calamiteyt des

Lands, vankant te helpen ; Want (gelijk Me-Vrouw de Ruardinne

pofeert in haare Coniideratien tot begryp en ovei tuyginge van de in-

nocentie van haaren Man aan den Hotte van Holland gefuppediteert)

fo fouden omtrent het midden van de maand Juny des nachts om
11. uyren de 4. voorfz. Perfoncn aan haar huys hebben komen
kloppen, en open gedaan zijnde begeert den Ruart tefpreeken, en

niet tegenstaande hun geantwoort wierd , dat den Ruart onpalle-

lijk, en nu ook te ontijdig was, om ymand onbekents acces te verle-

nen , nochtans dieper na binnen ingedrongen zijn , en na alle apparenr

tie haar boos voornemen ter executie gcleyt hebbcn,indien niet ymand
uyt de Domeftyken achter uyt gelopen, en de Wacht van het Stadhuys

gehaalt hadde , op welker aankomft fy waren geè'chappeert.

en op den j)e voorn, impreflie opereerde in 4. andere Perfonen , té'weten in

aaijj. twee Advocaten beyde Sconen yin den Heer facoh van den Graaf
Raads*

I
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ÏUads-Heer in 't Hof van Holland , genaamt de een >?titer en de

ander fac&b , en in eenen Cernelis de Brnyn als mede in den Poft-

meefter uidolfBorrebaek, datfyop den 21. juny 's avonts omtrent

halfelfuyren voor het huys van de Heer de Graaf, daar fy t'famen

maaltijd hadden gehouden , op de Vyverberg komende , en noch licht

;
in de Vergader-plaatfe van de Heeren Staten van Holland fiende, een

uyt haar feyde : Daar is noch licht in de Vergaderinge , en daar fal ap-

parent ook noch vvefen den Raad-Penfionaris de Wit 'dien Schelm

en Land-verrader. En daar by gevoegt zijnde , dat het wonder was,

dat men hem niet al lang hadde weg gejaagt , of aan kant geholpen,

; wierd onder haar gerefolveert, om te looten , wien den Raad-Ten-

Jtonaris eerft foude aan taften , om hem van 't leven , en het Land van

een Verrader te verloffen. Hier by word verhaalt , dat de beurt viel op

den voorfz. de Brujn , en dat den jongen facob van der Graaf niet

mede geloot foude hebben , maar weder te rug ging na den Pjver-

berg-, terwijlen de 3. andere met haar zijd-geweer door de Voor-

poorte gingen tot * op 't Buyten-h'of
:

, alwaar fy van 't Binnen-Rof

een Flambeau fiende aankomen , bemerkten dat het den Raad-Penfio-

naris de Wtt was , die door fijn dienaar voor uyt gaande gelicht , en

van een Staten bode met de Sak met Stukken geyolgt wierd. Een de-

fer gerefolveerden treet toe , tuffchende Voor-poonc en het Schavot

( ter felver plaatfe , daar hy Tehfionaris net twee maanden daarna op ,.

.

een ongehoorde wijfe met fijn broeder wierde gemaflacreert ) en ranftcng'e-

wmigt den dienaar 't licht met gewelt uyt de hand , 't welk hy uyt-
{
i
ucft *o:d '

doet, enwegfmijt, waar op de Bmyn den Raad-cVenftonarisi met
fijn bloote rappier aggreffeert , en de andere twee den dienaar en bo-

de fodanig te keer gaan , dat een van haar fich op de loop begaf, het

welk oorfaak was , dat de outfte van der Graaf hem de Bruyn tegens

: den Penjionaris cjnam aflifceeren. De Heer de Wit, die gewent was

op fijn onderkleeren te dragen een houwertjen aan een fatynen riem

,

verweert fich daar mede een tyd lang dapper , en hoewel'hy een houw
.kreeg in fijnen hals, fo raakten hy echter met fijne aggrefllurs aan

. het worftelen , krygende den emiterr van der Cjranf onder fijn ge- -

; weid fodanig nedergebukt , dat hy hem met fijn opgehceten houwert-

[

jen deerlijk foude gequetft hebben , 't en zy fifn broeder facob de

\ Graefy die op 't gerucht wederom was gekomen , hem van achte-
1 ren den {lag hadde belet ; Hier op raakt de fenfonaris als woi fre-

zende onder-de voet, hebbende een contufie en quctzuyr in 't heeft,

|
een fteek in de rechter zijde tufichen de vijlde en fesde ribbe , en ecri
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fteek omtrent de juncrnre van de linker fchouder gekreegen. Deaov
grefTeurs vertrouwende haar deffeyn te hebben volbracht, pakten haar

van kant , en retireerden haar , ( imraiddels dat den Penfwnaris weder
oprees , en naer huys ging ) de

r
Bruyn en den outften van der Graaf

na feeker huys , daar de jongde van der Graaf een Doctor bracht r

om de Hand van de Bruyn te verbinden , die gequetft was.

wan door Hier van het gerucht door den Haag vliegende, raakten de Ruy.

bur«t$
f

oV ters te Paar(* > en ^e Burgeren in de wapenen , de Bruggens wierden

de bten ko- opgehaalt en alle advenues befet en beflooten; Men inquireerde fcherp
nien "

na de Hand-dadigers \ men kreeg prefiimtie op de Soonen van den

Heer van der Graaf uyt het geroep van den Naam ; men befctte haar

huys van achteren en van vooren , 't welk oorfaak was , dat de jonoftc

Soon aan fijn Vaders huys niet konde aanbellen , hoe wel hy diverfe

reyfen 't felve van verren voor by palTeerde , werdende van z a. <#.

die jacob burgers aangeraden , om fich te abfenteeren , doch allo hy 't felve ver-

v*n derG raaf fuymde , wierd hy van andere burgeren gekent en gebracht in de

deeren,

en
" Hooft-'wacht, van waar hy namaals na de Voor-poort wierde vervoert,,

daar hy aan den Prefident en Raden van 't Hofvan Jnflitie , die hem
in den morgenftont quamen cxamineeren , voort alles ronduyt beken-

dewelkeo de
,

't welk de Heeren Staten van Holland enWef-Vriefland in dier

de Examm*- voegen refenteerden , dat fy aan den voorn. Hove ferieufelijk rccom-

Sw£"
C
mandeerden, om 't begaane fait exaclelijk te inqnireeren, dedryfugi-

tiven mede Complicen nauwkeurig na te vorfchen , en voort all es -te-

doen , wat de rigeur van Juftitie omtrent fuiken enonnen delict, ver-

eyfte in een plaats , die noyt geflooten was , en daar de Leden van

's Staats Collegien behoorden gefecureert te zijn , om ten allen tij-

den de Vergaderingen in alle veyligheyt te konnen frequentee,ren.

De ren fio- Ondertunchen wenden verfchcyde aanfienlijke Perfonen omtrent

word
d

gebe

l

.

t

^en R-Md-Tetiftonaris alle devoiren aan » om hem te induceeren , dat

den om ver- hy dit fait tegens hem geperpetrccrt , aan den Gevangen niet alleen
s i eni c

' wilde vergeven , maar ook by de Vergaderinge voor hem intercedee-

ren , ten cynde hy met een Pardon van haar Ed: Groot Mog: mochte

gegratihceert werden, gcbruykende daar toe vecle perfuafive inftan-

tien, die echter den Raad-Penjionaris niet konden moveeren , om den

geeft,
" Gevangen fijn mifdaat te vergeevcn , wanthyfeyde, dat hy om 't Ge-

wicht van de faake en deflelrs groote confequentie niet konde toelaten,,

dat de Juftitie wierde verkort , dewelke haare Voldoeninq;e moft heb-

ben, al foude de Wereld vergaan; Waar mede de Gedetineerde fich

aan God en dejuftitie mofte opofferen, begevende fich felven van 't be.

gin
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gin fijner apprehenfie tot den uyteynde fijns levens tot fodanigen ex-

emplaarlijken Boetvaardigheyt , dat daar van fcker Theologant met
" een feer beweeglijken ftijl en itellinge heeft gefchreven een Tra- •

c"laatjen onder den naam van de Worjielinge facobs , daar van in

"weynige dagen .veel duyfent exemplaren alleen in Holland onder de

gemeente verkoft wierden.

Op den 28. dtto wierd den Gevangen , tot alteratie en verwonde- waar op van

ringe van veeleuyt de Gemeente, de doodaangefeyt, en niet tegen- Jórfge&e-

ftaande, van hooier-hand (gelijk gedifcoureert wierde) furchancie cmeerr.

~van executie verfocht wierd alleen voor den tijd van dry dagen, fo nam
nochtans op den zy. dito, de executie haaren voortgang in confor-

mité van de Sententie , dewelke dien felven voormiddag (fo alfTe on-

der Num .49. hier achter ftaat geexprefleert) op 'tHofvanJuftine

was gepubliceert , zijnde niet alleen de Val-bruggen van den 'Haag

opgehaalt , en de Plaats , daar de Juftitie gefchiede , door de Ruyters,

en de advenues door de gewapende Burgerye befet, maar ook de Poor-

ten en Bomen tot Delft-, ^Rotterdam en Leyden van 's morgens

vroeg geflooten , en de wegen na den Haag met Ruyters verfee-

kert.

Op 't gerucht van al dit werk raakten de Hollandfche Gemeente De Hüliar.4-

mecr en meer aan 't hollen , feggende dat fy niet langer geringeloort meemc

wilden zijn , maar.dat fy mede wilden toefien , en haar eygen welvaart
J

a:

j

kt
.
""

en eed betrachten , dien fy gedaan hadden , om haare refpective Stee-

den gehouw en getrouw te zijn , en te verhoeden al 't gene daar tegens

mochte ftrijden , voornamentlijk nu geheele Provinciën airede den

Vyand waren onderdanig geworden , en de difcourfen gingen , dat de

Hollandfche Regenten mede inclineerden , om het geheele Land by

accoord aan den Franfchen- Koning over te geven. Dus raakten alles

in confufie , fo dat de minfte fo wel de Baas fpeelde , als de meefte

;

dat'de Regenten raakten buyten haare Authoriteyt , en van binnen

meer cjuaats vreesden als van buyten ; dat de Regeeringe verviel tot

een Ochlocratie (daar van op Pag: 17. is gehandelt) en dat in de voor-

naamfte Steeden niets mancjueerde, als een gerefolveerden Mas
^jinniello , om een ellendig bloed- bad aan te rechten , endehuyfen

dergefufpecteerde Heeren te pionderen, daar van in fommige Steeden

een begin gerpaakt wierd , 't welk de boeren ten platten Lande ook fo

gaande maakte, dat fy op fommige plaatfen de Trek- fchuy ten en Wa-
gens aanhaalden, èn de Paffagiers fpoiieerden ; dat fy de Vracht-fchuyt

van '"Rotterdam op Amfterdam aanranfden en met fcherp befchoo-

Q^c. 1 ten,
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ten , als men haar geld weygerde te geven , 't welk fy niet geweld be-

geerden, feggende : Wy zjjn doch al Franfch , en waarom niet ? want

wy hebhen de Staaten altij/tfo veel gegeven, alswy ooytaan de Fran-

fche[tillengeven. Door dien algemeenen oploop en disordres fcheen

het , als of den geheelen Staat foude verlooren gaan , waar op een

Spaanfche Nederlander alludeerde met defen Vers

:

*2cftia multorum capitum cor.cordia difcors

Sedttione viget , feditioneperit,

Dat is :

"i Veel hoofden voerent Beeft verdeelt in y
t Vreed' Verdracht

Door oproer machtig word , en weer tot niet gebracht.

En een ander:

fee-pit ab irata Belgarum plebe tumultus,

Finis ab irataplebe tumultm erit*

Dat is:

Hel toornig Is^eerlands Graan d'vproer eerfiheeftgevoet

Van 't toornig Graan het eynd des oproers vpefen tpoct.

Maarfiet, hoe wonderlijk is het Beitier van den Almogenden ! Op
de felve tijd, als defen Staat ftont op het gevaarlijkfte , gelijk ajs

• wankelende, om van boven neder geftort te werden , fo was djgj

V-erloffinge het aldernaafte : Het beliefde God de Heer even op '

defen tijd op haare bedden inden Haag en tot Dort ter neder te

werpen de twee Mannen , die als de Principaalfte het Avancement

van Sijn Hoogheyt dus lang met hert en ziel hadden belet , ende voorts

Sijn Hoogbeyt den Heer frince van Orange , gelijk als uyt den Hemel,

door den mond van de goede ingefetene defer Landen tot Stadhouder

ever Holland , Zeelanden Weft-Vrie(landt te proclameeren en uyc

te roepen , en in alle de Digniteiten fijner Voor- Ouderen H. L, M*
te herftellen. Gelijk een yuyr, 't welk beflooten zijnde > lang ge-*

fineult en gefmookt heeft , eyndelijk uytbarft in een lichte Loey en

Vlam-, foisde onderdrukte genegentheyt der goede Patriotten om-
trent den hoog-gemelden Vrince van Orange uytgebarften aan alle

zijden,, en gebkeken, dat dieeenige Spruyt yan Orange niet koude

wer-
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werden gefecludeert uyt de Herten der goede Ingefetenen door de

bedenkelijke A&tvm Secluftei en dat men noch door het genoemde^

Eexvig EdiB , mortificeerende het Stadhouderfchap , noch door een:-

ge andere Artificien of Intrigues heeft konnen mortificeeren de genc-

gentheyt der Burgeren, om te hebben tot Stadhouder den genen,

aie van fijne wiege afdaar toe by haar gedefigneert , en vervolgens in

peïïort gefidereert was,

Dordrecht de eerfte Hollandfche Stad in ordre ( in dewel- Beroerte

ke na veeier opinie 's Lands verderfwas gebooren en opgequeekt) was ^ re c ht'
mede de eerfte , die de burgerlijke beroerten in haargevoelde , want

fo haaft de Burgeren in de Engelfche Oorlogs Declaratie , die op den

J4 tsfpril gepubliceert was , lafen , dat de Sclr.ldftrye op haar Stad-

huys , waar in de Attaque der Nederlanders op Cbattam onder den

Ruwart van Tutten of haaren Burgermeefter Cornelis de Wit was uyt-

gebeelt , en de vreemde Adminiftratie van de Staatfe Re^eeringe

waren mede pretexten, waar op den Koning fijnen Oorlog ibndecr-

de , ontftont onder haar eerft een murmureeringe , die van dag tot

dag met veele bedreygingen , foo hoog rees, dat ecnige uyt haar,

geafïïfteert met het rappaille, op den 13. *JM>ey i6yi. de voorfz.

Schilderye van 't Stadhuys afhaalden en verfcheurden , fpijkerende <*=»" de

defTelfs {lukken rondom de Hooft-wacht > en het uytgefneden Hooft V ar!den Ru-

van den Rarvart -aan de galg , en dat fy het huys van den Burgermee- warrw»id
_

fter Ruiling uytplonderden , en onder de voet haalden , en mede een «f ten huys

begin maakten van 't huys van Swijndrecht , daarin fy noch voorfich- gronden,

lig wierden geftuyt.

Defe aclien waaren maar een begin van grootere beroerten, die EenfgeBuB*

naderhand de Gemeente als een onftuymige Zee door de Stad deden
|
CI

f

n
en°*"

ebben en vloeyen , want na dat op den 24, en 25. funy eenigedcr conferentie.

iacoenlijkite Burgeren , op begeeren van een deel haaref mede-bur- ™^a

d

a^3"

geren, deHeeren Burgermeeftercn en Burger-Colonnellen hadden

begroet , en met alle refpeet en o'nderdanigheyt geremonflreert eeni-

ge poinclen , dienende tot confervatie van haare Stad , met verfoek

dat defelvedoch fonder uytftel mochten in 't werk geftelt werden,

waar op fy weder met feer civile en dankbare termen waren bejegent ,.

en haar van alles openinge gedaan, fo dat fy weder-zijds met genoe-

gen op reces waren gefcheyden ; So wierd de gemeene man gaande de gemeens-

door een gerucht , datdefleutel van 't Magazijn door de Magjftraat
JJJÏdJd»»»

wierde achter gehouden, op dat de Burgerye niet mochte gewaar feeker .'ge.

.werden de flechte constitutie van 't Magazijn , en dat de Regenten iucht 3

Q^qq 5,
daar
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daar door mochten een pretext houden , om haare Stad , gelijk aan

fo veele andere Steeden bleek , mede lafhartig fo niet verraderlijk

over te geven. Indefefoulesenconftüie was feker perfoon , dewelke

diverfe Burgerzin 't particulier voorftelde , hoe tot behout van de

Stad en den Staat een cenig middel maar noch overig was, 't welk

was , dat men het Eewig Edttl behoorde te vernietigen , dat men
Sijn Hoogheyt behoorde te eligeeren tot Stadhouder, en dat men
aüe Regenten foude deporteeren , die 't felve voor heen hadden ge-

contraneert , en noch fouden willen contrarieeren. Defe propontie

wierd van de meefte geadvoueert, en als een heylig Anker in de laatfte

noot gelaudeert , 't welk de gaande Gemeente voorts hielp aan 't hol-

len , werdende door 't geroep van een Viva Orange byna de geheele

Stad gemoveeft , om t'famen uyt te galmen Viva Orange , Viva Ie

^Princz d
1

Orange, Lang leeve de Prins van Orange en de TDnyvel haale

de De Witten met al haaren aanhang, &:c. Hier op begeven haar

eenige Troupen der Burgeren na de huyfen der refpective Burgermee-

fleren en Regenten , begeerende , dat fy Sijn Hoogheyt tot Stadhou-

der van haar Stad fouden verklaren , ofdat fy alle fouden vernielt wer-

den , by aldien fy dit Verfoek der geheele Burgerye niet wilden inwil-

ligen. Defe Regenten vonden fich genootfaakt , om op ftaande voet

den Burgeren te beloven Satisfactie op haare petit'e > en tot dien eyn-

de naar 't Stad-huys te gaan , om aldaar t'famen te arrefteeren 't gene

fy elx in 't byfonder hadden belooft. In 't derwarts paffeeren moften fy

fomtijds haare beloften vernieuwen aan de gene , die haar ontmoeten.

Burgermeefter Halling wierd defe Belofte mede afge-eyft , fo als hy'

het Stad-huys van achteren meende op te gaan , met bedreyginge , dat

hem anders 't hooft foude geklooft werden door feekeren . . . , die met
een groote bijl daar toe paraat flond , werdende daarom naderhand

defelve man door de wandelinge genoemt den Bijle-tnan.

In de Vergaderinge wierd door de fterke Inftantien der Burgerye te

wegen gebracht , dat de Regenten voor en achter van 't Stadhuys met
het geluyt van trompetten moften doen afkondigen , dat fy aanftons

Gecommitteerdens wilden affenden , om Sijn Hoogheyt uyt den

naam van de Stad te begroeten , en met eenen te verfocken , dat Sijn

Hoog-gemelde Hoogheyt mochte believen in perfoon in haare Stad

te komen, ten eyndeom dellel fs Staat en Conltitutie teoverfien, &c.

Tot defe B_efendinge wierden uyt de Tiurgermeefhrs genomi-

neert de Heeren fohan Halling en Van der Burt , met den Secre-

tans Mnys , uyt de echten de Heeren Graaf en Van der Velden-,

uyt



DERDE DEEL. 6/9
uyt de Capiteynen Hoogerwerf en Paf t en uyt de Gemeente N. en

N. (zijnde twee Burgeren , dewelke de faak van Stjn Hoogheyt altijd

met lijfen ziel hadden begunftigt) die op dito den 25. 's avontsom
6. oyren wierden uyt geleyt van duyfende menfchen onder 't geduyrig

geroep; Lang leve den Prince , jierven fterven moet de qnade Re°ee-

ringe, &c. Immiddels ftaaken eenige Burgeren uyt de Toorn een

Orange Vaandel met een Wit Vaandel daar onder , daar op* fy fetten

defe versjes

:

Orange boven , en Wit onder

Die 't anders meent , dien ^aa de T)onder»

Defe Gedeputeerdens by Sijn Hoogheyt in 't Leger tot TSodegrave aanwieufy

aankomende , fielden haar verfoek in gevolge van haare Commiffie TooifteiioJ

voor , 't welk Sijn Hoogheyt haar niet beliefde in te willigen , feggen-

de, dat de hoog-dringende noot fijne continueele prefentie vereyite op

dcfen Poft , die geen moment van de Infultes der Vyanden verfekert

was ; Doch als de Gedeputeerdens hier op haar verfoek met fmeekinge

poucheerden en voormelden , dat de woedende Gemeente door geen

middel , als door Sijn Hoogheyts prefentie te ftillen was , en dat fy

haar Gedeputeerdens als Verraders fekerlijk foude ombrengen , by al-

dien fy alleen weder te rug quamen , accordeerde haar Siin Hooaheyt waar °P*$*

lijne komlte tegen s anderen clags. nen Dor-

Met defe antwoort keerden de Gedeputeerdens te rugge ,- en expe- dischikomr,

dieerden ymand voor uyt , om haare Verrichtinge in de Stad te noti-

ficeeren, maar dorften felfs voor de Gemeente niet verfchijnen , waar-

om fy Sijn Hoogheyt buyten de Stad inwachten , die op den 29. fu-

ny omtrent 11. uyren tot Papendrecht met fijne Karos aan cjuam,

van waar hy overvaarende door de voornoemde Gedeputeerdens,

tuflchen de gewapende Burgerye door , wierde geaccompagneert , die V3n de "
ur-

ri
Ö

t
• ,, &A V Ö geren ver-

in rijen genleert was, en met haare memgvulde Orange linten, en het weikomt,

roepen van 'Viva Orange haare affectie ten vollen betoonden , tot dat

Sijn Hoogheyt verwelkomt wierd door de Heêren Out-Burgermee-
fters Naaltvfijk. > de Schomerk., van Meerdervoort , den Heer fohan

van der Burg) en den Heer 'Pompe Bailluw van Zuyd-Holland , Ni-
colaas Stoop, fan de Wit en detweeSecretariflen, met een algemeen

Wenfch-gefchreeu van de Burgerye , onder het losbranden yan 't Ca-
non en de Müfquetten.

In diervoegen wierd Sijn Hoogheyt met den blooten hoofde ftaate- enop'tSucU

lijk te voet gelevt en geconduifeert naar 't Stad-huys , 'alwaar hem SrE
Seflïe
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fcert

,
en Se/Tie in den Out-Raad wierd geprefenteert , en in alle imaginaire tcr-

lierreerr," rnen voorgeitelt de algenieene Genegentheyt fovande Regeeringe

als van de Gemeente van Dordrecht tTijn-warts , en dat haare Edele

fouden trachten alles te contribueeren > wat tot welftant van 't Vader-

land en van hem foude konnen dienen , hem bedankende , dat hy haar

de Eer cjuam doen , om haare Stad te befichtigen , fonder datter een

woord van 't Stadhouderfchap wierd gementioneert.

Na dat Sijn Hoogheyt dit complement door een contra-comple-

ment in generale doch fignificante termen hadde beantwoort,wierd hy

weder van 't Stadhuys naar de Stads-veften begley t , om defelve te be-

fichtigen , en van daar na de Herberg , daar de Pauw uyt hangt , om
djar de aldaar het middagmaal te ontfangen. En alfo de Burgeren de Conduite

mede je der Regenten flifpeóceerden , feggende , dat fy tot noch toe geen ee-
vreeden wa- ójg woort hadden gementioneert van het Stadhouderfchap , fo vraagde

een uyt haar aan fekeren Heer uyt de Magiftraat : Wat heeft men nu

Sijn Hoogheyt gemaakt ? daar op dien Heer antwoorde : Aleer als

hy heeft begeert ; De Burger repliceerde: Sijn- Hoogheyt heeft mets

begeert , daarom hebtgy hem ook^ nietgemaakt , waar op terftont eeni-

en randen gc Burgeren de Karos in 't afkomen van de Nieuwe-Brug waar ne-
de Karos men, grijpen de paarden in den toom , vellen haare pieken , leggen-

s'i-n 'HMgheyt de trompen van haare Mufcjuetten met dubbelt fcherp geladen in de

JHecienin*
Karos » en vraagen Sijn Hoogheyt , of hem het Stadhouderfchap al

/at. was geofïereert ; Hy feyde wel gecontemeert te zJjn • Sy weder : Wy
niet'ten z? men IIwe Hoogheyt tot Stadhouder verklaart. Seeker

-Heer in 't Portier fittende riep: Fivat Orange , daarop een uyt de

Burgeren : 'Dit is een Judas Kus , wy vraagen êf Sijn Hoogheyt ai-

rede Stadhouder is , en fo niet , gullen wy hem uyt de Karos in onfe

befcherminge nemen , en de refi als fchelmen van ftonden aan dood

(laan.

dwongen De prefente Heeren van de Regeeringe fich in groot "gevaar fiende,

renoni sijn beloofden op ftaande voet , fo haaft fy in de Vaauw foudert gekomen
;

H«frnt\t 2ï]n , de echeele Burcerye en Sijn Hoogheyt volkomen genoegen te
,

verklarenrot '-
•' D

11 i i .- r • 1
6

i i -rT r
stadhouder, geven , op welke beloken iy wierden gerelaxeert van de Burgers , die •

alvoren t'famen fwoeren , dat fy noch Sijn Hoogheyt noch yman d an-

ders uyt de Taauw fouden laten vertrekken , voor dat haar verfoek

" in fchrift gcftelt, van alle Regenten ondertcekent en gepubliceert was.

Hier cp vergaderde den Out-raad in de Pauw , die aan den Secre-

taris Mujs van Holy ordre gaf, om de voorfochte Acte te
1

conci-

pieeren , dewelke van 't volk meermalen gerevideert en gecorrigeert

,

eynde-
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eyndelijk Sijn Hooghe)t wierd voor gelefenj die het geofièreerde Stad-

houderfchap weygerde te aanvaarden , voor dat hy van fijnen Eed op
't Eewig EdiÜ gedaan gedifpenfeert was , 't welk al voorts in prefen-

tievan 2. Predicanten T>ebits en Verchem gefchiede, werdendede Ws" vin

voorfz. Acte daar mede geamplieert , in voegen onder Num\ 50. wierde ge.

blijkt. imakr
'

Hier op volgde een algemeen gejuyg , en raakte de geheele Bur^e-

rye weder in ftilteen goede ordre, met een vafte refolutie, om haare

Stad met den laatfien druppel bloets te defendeeren, vertrekkende

Sijn Hooghep 's namiddags om 4. uyren onder veele duyfent feege-

ningen weder na fijnen Poft.

Dewijl de voorfz. Acte van de geheele Regeringe was ondertee- die de a«-

kent, behalven van den Out-Bur^ermeefter ComelisdeWit Rum T van
\

put'

van Tutten , die fieklijk uyt de Vloot gekomen zijnde , van wegens wilde on-

fijne onpafTelijkheyt ter Vergaderinge niet hadde konnen verfchijnen,
r.cn,

tcek*"

fo wierden aan hem gedeputeert 2. Heeren uyt de Magiftraat en 4.
Burgeren met den gemelden Secretaris , ten eynde fy hem de boven

gemelde Acte fouden doen mede onderteekenen. De %uard overden-

kende} dat hymetde onderteekeninge in een ogenblijk foude annul-

leeren al 't gene , dat hy en fijn Broeder de Raad- Penjïonaris met con-

tinueele moeyten enpericulin den tijd van 19. jaaren hadde te we-
gen gebracht , weygerde fijnen naam te onderteekenen ; En hoewel

hem het prefente gevaar wierde voor oogen geftelt , daar in hy fich

felven foude ftorten , by aldien hy niet teekende , aJfo ecnige gewa-
pende Burgers fijn Huys omcingelt en befet hadden , fo bleefhy even

perfeverant , feggende , dat hem fo veele koegels waren over 't hooft

gewaayt in de laatfte Zee-Bataille } dat hy der geen meer vreefde , en

eer een koegel afwachten foude , als dat hy die Acte foude teekenen

;

by welk feggen hy obftinatelijk perfifteerde , fonder aan 't feggen van

de prefente Heeren yets te defereeren , waarom defelve Me-i'rou de

Ruwardinne aan feyden,dat fy haar man moft fien te bewegen tot de tee-

keninge van die acte , ofdat haar geheele huys en huys-gefin de ruïne

niet fouden ontgaan,dewelke feer naby 'was. De Ruwardinne fiende,dat

{y door haar fmeekinge en lamentabel bidden haaien man in 't begin <joch wierd

van fijn voornemen niet konde verfetten,komt voor de twedemaal met da" foe ge.

haare jongfte Kinderen aan de hand,jhem met tranende oogen bidden , door fijne

dat hy doch nu uyt de noot wilde een deugt maken, en fich/o niet over Hu
-
vs nouw

fich fel ven,ten miniten over fijne Vrou en Kinderen ontfermen ; Doch
als fy op fijne overfetteüjk voornemen eyndelijk feyde , dat fy dan ge-

Rrrr dwen-
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dwongen was hem om haar kinderen wille te moeten verlaten , excu- I

leerde hy ficheeril: van wegens fijne indifpofitie , maar eyften op na-

dere inflantien van fijne Huysvrouwe eyndelijk Pen en Inkt , waar me-

de hy fijnen naam teekende , 't welk aan de Burgeren getoont zijnde, 9

vertrokken fy alle in ordre weder naar huys , Tonder yets verders te on- I

dernemen , als omtrent 14. dagen daar na , wanneer de Burgeren uyt
jj

haar fekere perionen committeerden, om by Sijn Hoogheyt teobtinee- I

ren het deportement en detentie van eenige Regenten , als de Heeren
]

Burgermeefteren Sivijndrecht , Halling , en den Ruart , als mede i

fan de Wit , Onderwater , en van der Dttjfen , doch cjuamen defelve 1

Gedeputeerdens onverrichter faake wederom te rugge , met een fchrif- 1

telijke Ordre van Sijn Hoogheyt , daarna fy fich ibuden reguleeren..

haa&lem Haarlem raakten op den 25 . furn in groote commotie , by

ïen,,

nr
° ~ occafie datterveele wagens met meubile goederen daar door quamenbfl

vluchten naar Amfterdam\ Want de wijven uyt de achter-ftraaten B
omtrent de Amfterdamfe Poort in der haaft tTamen rukten , de Poort 1

toellooten , enmet de Voerluyden en ander Graau verfterkt zijnde de, \

geheele Stad in rep en roeren brachten, enhaarc plonder-fiekte fo ) |

verre deden blijken , dat alle Ie wagens, onder dewelke twee met
geld beladen waren , haar ten prooy ibuden zijn geworden , fo niet de-

felve in flaflingfen en andere verfeekerde plaatfen waren gefalveert* \

DeCe Beroerte verhief fich hoe langs hoe meer , fo dat het oplopende

Graau met veel geroep en ongeftuymigheden tegens de Heeren van de»

Magiftraat de Stad doorliep-, defelve befchuldigendc, dat fy de con-ï

tra-partye van Sijn Hoovheyt altijd hadden gehouden , en medebe-|

vordert het annulleercn van het Stadhouderfchap , en veele andere on4
gerijmthëcJen ophaalden , die meer applicabel waren op ecni^e andere! (

Steden, dewelke het fel ve werk meer beyvert en gepoucheert hacf-|

den , als Haarlem , alfo defe Stad de Taak van Sij>» Hoogheyt eeni-

gen tijd Voorheen byfonderlijk hadde gepatrocineert , en met allen ver-i

mogen door den Heer Fagel,- toenmaals haren Penfionaris, en nu

Raad-HPenfionaris van Hollanden Weft-Vriejland gerecommendeert.J

«lat eerft ge. Defen oploop , die fich noch eyndelijk van (dfs ftilde , wierd dóoj I

itiit zijnde, de Burgeren op den 30. dito hervat; Want defelve in deWapenci
fich daar na komende , committeerden feekere perfoonen uyt haar , om de Heerei

wedder ve> Vroetfchappen aan tefeggen, dat de geheele Burgeryeinclineerdej

om Sijn Hoogheyt te fien geavanceert tot het Stadhouderfchap , erf

tot alle de Digniteyten, die fijne Hoogloflijke Voor-Vaderen fo wel

genieriteert en geadminiftreert hadden , verfoekende dat haar Ed. var!

ftonderl
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ftonden aan daar in geliefden te refolveeren , en het verfoek van de

gefamentlijke Burgerye te voldoen ; Waar op ook gevolgt is , dat de Sodatde

Heeren van de Regeeringe aanflonts met Trompetten van 't Stadhuys f^eSe
deden uytblaafen en publiceeren, dat fy refolutieogenomen hadden, tothetsud-

ora Sijn Hoogheyt te verkiefen tot Stadhouder van haare Stad , laten-
,l0U<icxfchaP

de met eenen een Orange-Vlagge uyt de Toorn van 't Stadhuys en

daar naar van de groote Kerk afvvayen ,' waar door men fuiken vreugde

en gejuych onder de gewapende Burgers en den omf^ant bemerkte , als

te vooren onwil en mifnoegen ; Defe vreugde wierd noch grooter
fendcn(Je

door de Commiflïe , die op feekere Heeren uyt de Regeeringe en op Gecommjt-

4. Burgeren wierde gedefereert , om Sijn Hoogheyt uyt den naam ^Hoogteyt
van de Regeeringe en Burgerye der Stad Haarlem in 't Leger tot

Bodegrave te gaan begroeten en bekent te maken de genomene refo-

lutic , en met eenen te verfoeken , dat . Sijn Hoog-gedachte Hoogheyt

de Stad Haarlem wilde begunftigen met fijne prefentie , en komen
aannemen het Stadhouderfchap , dat de Stad op hem gedefigneert

hadde.

Defe Gecommitteerdens tegens- den avond t'famen de poort uyt

willende rijden, vonden defelve geflooten, waar door fygenootfaakt

waren te vertoeven fo lang tot de Sleutels uyt de Hooft-wacht van het

Stadhuys waren gehaalt. Immiddels quameen Klompe-maker een

defer Heeren Gecommitteerdens ,. zijnde een Burgermeefter defer

Stad , by den mantel trekken , feggende genoegfaam met bedreyginge:
vat,

°
efn

eyt

Gy gaat nu heen na Sijn Hoogheyt , maar il^ raat jou , dat gy [onder Kiompema-

Sijn Hoogheyt niet wederom kpmt , oftfal met u qualijk^ aflopen.

Defe Gecommitteerdens by Sijn Hoogheyt audiëntie bekomende DeGecom-

deden groote inftantien , ten eynde Sijn Hooghep fich voor een kor-
Jomen'te'

8

ten tijd foude gelieven te ontledigen , om in perfoon binnen haare «'g>

Stad te verfchijnen; Doch als fyfulxs van wegens het gevaar van den ,

1 j -. r 1 1 1 rr S~ •
°

,
en brengen

dreygenden Vyand en de geduynge preiiante affaires van Sijn Hoogheyt een Trom-

niet konden obtineeren, wierd goet gevonden, dat een van Sijn Hoog- $.-" #*2"
s

heyts Trompetters met een rok van Sauve-garde de Gecommitteer- mede,

dens weder terug foude convoyeeren , gelijk gefchiede.

Het verlangen der Burgeren na befcheyt van Sijn Hoogheyt was
ondertulTchen fo groot , dat veele buyten de Poorten de Gecommit-
teerdens met fmerten te g-emoet verwachten. In defe yerwachtïnge
komt de wagen met de 4. Gecommitteerde Burgeren voor uyt de
Stad naderen , waar op defe heete Burgers den wagen deden ftil ftaan,

vragende , offy Sijn Hoogheyt niet mede brachten ? En als fy uyt de -

Rrrr z Gecom-
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Gccommitteerdéns hoorden van Neen , maar dat in plaatfe van Sijn

Hoogheyt een Trompetter mede quam , dewelke met de wagen der

Heeren Gecommitteerde uyt de Regeeringe volgde , waren fy op het

nieuws malcontent, dat doch geheel overging Co haaft fy den Trom-
petter van 't Stadhuys hoorden afblaafen en uytroepen , dat Sijn Hoog-

deweike van heyt de geheele Burgerye voor haare genegentheyt t'fijn-warts de-

lfbn«
"yS

^e bedanken , dat hy om hoogwichtige affaires , en om de noot van

't Land voor als noch moft ftaaken fijn voornemen , om binnen

defe Stad te komen tot een becjuamer tijd , en dat hy immiddels

de Burgerye recommandeerde en belafte de eendrachtigheyt en ruft

onder malkanderen , en het behoorlijk refpect. tot haare Overig-

heyt.

delft Delft wierd mede een Toneel van een ongehoort Schou-fpe!

,

raakt m roe- ^t de Boeren uyt Maajland daar quamen ageeren , en dat de Delffe

Burgers als fpeóhteurs aanfagen ; Doch wien van 't felve Spel autheur

was, daar van word divers gedifcoureert ; Sommige meenen , dat

het gecompofeert wasby eenige uyt de Delffche Vroedfchap felve,

die de Regeeringe en Beftier des Lands geern verandert fagen ; an-

dere wilden daarvan Autheur maaken feekeren Predicant , die uyt in-

time genegentheyt tot Sijn Hoogheyt , en tot redres van 't Publijke

Bewint die van ^JAtaafland door een Brief behendig hadde gaande

gemaakt; en andere meen ien , dat de Maaflandfche Boeren uyt haar

eygen motief dit Spel geconcipieert hadden > dat fy op defe wijle

ageerden.

«Joor de Op den 29. Juny 16/1. 's naar-middags verfpreyde fich een ge-
doeren van meen geroep door tJWaafl.wd-flxys , endoor het peheele Land daar

om heen gelegen , als een algemeen Opontbod , dat alle , die het met
het Land en Sijn Hoogheyt wel meenden , 's morgens met het aangaan

van den dag in haar volle monture paraat fouden voor den dag komen ,

om een korten tocht te doen tot dienft van 't Land , 't welk de viffchers

en boeren fo animeerde , dat fy 's ochtens op den 3 o. funy om 4. uy-

ren al vergaderden , en gefamentlijk omtrent 800. (terk (waaron-
der meer als 100. Burgers uyt Schiedam vrywillig mede trokken)

die de felve recht op Delft marcheerden , daar fy om half negen aanquamen , en

mengende
*iaal voorts van een Poort mee#er maakten , alle de Poorten en water-

M»gi(iraat bomen flooten , de Schuyten ophielden , en het Stad-huys omheen be-

rm°X
n

' &tten > daar fy de Magiftraat genoegfaam dwongen, om aan haar fchrif-

ih^heyttot telijke beloften te doen, datfy Sijn Hoogheyt tot Stadhouder fouden

tteHgeoca, verkiefen , en het Etmg Edift annulleeren , 't welk 's. nachts daar-aan

ook
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ook gefchiede , inroegen dat de een de ander van den Eed difpen-

feerde , dien fy op 't Ewig EdxÜ gedaan hadden , en op den volgen-

den morgen zijnde den 1. Iuly Gecommitteerdens aan Sijn Hoogheyt

fonden , om hem mede van dien Eed te ontilaan , dien hy op 't Ecm<r

Ed'iü gedaan hadde. Dit ftelde defe Boeren geruft wegens de Re- dat fy me-

geeringe van 'Delft , fo dat fy refolveerden , om ook naar den Haao *e *n a,ld" e
D O J * / » _.. é- Steden wil-

te vertrekken , en aldaar mede uyt te voeren , t gene haar hier 10 wel den doen.

gelukt was ; Maar alfoo die van den Haag van defe refolutie der Boe-

ren waren geadverteert , fochtcn fy defelve van haar voornemen te

diverteeren door twee Gecommitteerde , die op den 1. Ittiy 's mor-

gens tot 'Delft arriveerden , en aan de Boeren te kennen gaven , dat

Sijn Hoogheyt by eenparige refolutie van deHeeren Staten van Hol-

land en Weft-Vriefmnd was gefteit in alle de Eiriinentien en Dignitey-

ten van Sijne Hoogloftijke Voor. Ouders , ( daar nochtans de Leeden

van de refpeclive Steeden haar op dien ielven dag eerft onderling ont-

floegen van den Eed op 't Eewig Sdift gedaan , en Sijn H'oogbeu op

den 3. dito by eenpaarige refolutie eerft eligeerden tot Stadhouder)

't welk de Boeren fo feer verheugde , dat fy tot een teeken van blijt-

ïchap verfcheyde falvos fchooten , en gernftig weder naar huys trok-

ken , defifteerende van haar defteyn , dat fy voor hadden , om den

Haag , Leyden , Haarlem en Gouda mede te dwingen tot het gene

'Delft airede hadde belooft, en ten deele geëfreetueert.

Leyden bleef mede niet vry van inwendige commotie en op- let d e»
loop der Burgeren , die haar eerfte begin nam op den 14. luny , over rcakt »n r°e-

het vluchten der goederen , daar over Mr. Wouter van Lantfphot ever het

Hooft-Officier in 't gedrang raakte, opfufpicie, dat een Koffer met !
luchre

?

goet uyt fijn huys naar buyten beitelt was , dewelke van het Canaille ren.

daar over tot voor het Stadhuys vervolgt wierd , daar hem eenige

nieuw aangenomene Burger-Capkeyncn met affiftentie der B innen-

wacht ontfetten , dewelke het tumult met goet bcleyt en grootc

voorfichtigheyt ftilden.

Op den zjidita onftonter een tweede tumult op de Hpofewoert

,

,

C
?J*

"* **

voor het huys van Dr - Koleveld, dewelke belchmdigt wierd de ge van een

Roomfche Religie te feer toegedaan te zijn , en gefeyt te hebben, dat JjJSïEi
de Catholikeh nu haaft meefter fouden zijn , dat het nu haarluyder dor-,

beurt was , dat hy noch hoopten de handen te fullën wallen in het

Geufe bloed, &c. onder 't pretext van welk feggen het gemecne

volk lijn hnys begon te pionderen , dat fijn voortgang foude hebben

genomen, fo'tfelve niettydelijk ware geftuyt geworden door een

Rrrr 3 Blir-
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Burger-Lieutenant , die met eenig volk uyt de Hooft-vvacht van het

Stadhuys wierd afgefonden , werdende defelve door Mr
. Simon van

Leemven , die om dat hy mede Vroet-fchap was , om wat meer au-

thoriteyt te gebruyken , van hem daar toe vcrfocht , geaffifteert , de

tumult belet en alles weder in ftilte gebracht wierd.

oploop der Op den 5 o. dito, rotteerden veele wyven tTamen, die'snamid-
wiiven word Jags ter fclve tyd , als de wyven van Haarlem mede in actie waren,

met een vliegent Vaandel optrokken , fcggende , dat fy fulx deden

voor den Prince van Orange , en vermeenigvuldigde {ïch dit volk

ongemeen, doch wierd in fijn begin geftut door den Capiteyn Jldrian

van siflendelft , die de wyven op de uyterfte graft het Vaandel afnam,

en eenige uyt den hoop gevangen mede voerde , dewelke kort daar na

weder los raakten.

Den 1. Iuly wierd Stjn Hoogheyt den Heer Prince van Orange tot

Stadhouder voorgeftelt, op infchryvinge van de Steeden, daarvan

tot contentemerit van de Burgerye op den volgenden dag een ge-

drukte acte onder de Officieren van de Burger-Compagnién uytge-

declt, doch by defelve cjualijk opgevat wierd , als of het felvemaar

gepra&ifeert was , om de Gemeente in ftilte te houden en dat onder-

tuiTchen de faakniet wel gemeent wierd.

Burelen
1" ^en 3 ?tt

fy °P S°11£ko na ^e predicatie ,
fo als de Vroetfchap

vergaart was , om te deliberecren op de vooritcllinge van Sijn Hoog-

heyt tot Stadhouder acn te nemen, met vernietinge van 't Eewig Edict

en den Eed daaropalfins gedaan, en terwijl men befig was met het

concludeeren , dat men 't Eexx-ig Ediïi geheel foude mortiflceeren,

en uyt de gedachten brengen , mitsgaders uyt het Boek fcheuren , en

in het vuyr verbranden , gelijk ook daar op gefchiede ; So quam een

grootemeenigte van Burgers met haar zijd-geweer op het Stadhuys

die op het de Burgermeefters kamer indringen, begeerende Sijn Hoogheyt tot

stadhuytko- Stadhouder , en haare Stad gefortificeert , dewelke tot geen ftilte kon-

den werden gebracht , voor dat de refolutie tot dien eynde genomen,
daar van opentliik voor den Volke was afgelefen , het welk 't volk , dat in groo-

men publi- •
1 1 • ti

•

ceert dat te meenigte toevloeyde , met een groot gejuyg allomme uytnep , wer-'
sijn Hoog. Jenc{e jefe vreugde vermeerdert door een Orange Vaandel , dat men
stadhoudar de Toorn uyt ftak.

e-" anderen ^en 4' ^t0 's morgens <juamen eenige Burgers weder met haar

oploop der zijd-geweer naar het Stadhuys , die door den Capiteyn M r
. Meyndert

geSflt.
van -dk.€refi'-> die toen ter tijd aldaar de wacht hadde, met afliftcntie

van Mr
. Simon van Leemven , mede Capiteyn , die by geval daar op

aan-
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aancjuam , eerft met gcetheyt en daar na met heevigheyt geftuyt en te

rug gehouden, wierden, fodatiy wederom keerden; Doch door de

Burger-wacht op het Stadhuys toegeroepen zijnde , dat fy vry moch-

ten op trekken , onder belofte van haar te lullen helpen , konden fy

niet belet werden , het Stadhuys in te dringen , daar fy niet uytrech-

ten , om datter geen Vcrgaderinge was , maar nu en dan weder af-

cjuamen , van dewelke eenige der voornaamfte door den gemelden

M r
, Simon van Leeuwen aangefprooken wierden , dat het geen manier

van doen was , gewapender hand de Magiftraat , aan dewelke fy den

Eed van getrouwigheyt gedaan hadden , tot het een of het ander te wil-

len dwingen , indien fy wat te feggen hadden , dat fy op een behoor-

lijke wijfe ymand van de becjuaamfte uj t den haaren fouden commit-

teeren , om haar verfoek behoorlijk voor te dragen ; Daar op fy ant-

woorden, dat fy ai eenige van haare Hooft- Officieren daar toe verfocht

hadden , die 't fclve weygerden , dat defelve maar nichtjes en neefje •»

waren , dewelke de Magiftraat te veel ontfagen , en by haar niet te ver-

trouwen waren ; waar op wederom dien Heer antwoorde , dat , fo fy

een goede faak voor hadden , het haar aan geen Voorfpraak foude man-
queeren , en by aldien fy daar toe niemand konden vinden , dat hy fij-

nen dienft prefenteerde , om haar in alles ten goeden van de Gemcene
Saak te raden en te afïifteeren , mits dat fy , daar fy ongelijk in mochten
hebben, haar moften laren onderrechten , dat hy daar in niemand te

ontfien hadde , 't welk fy malkanderen onder hand-taftinge beloofden,

waar op de commotie t'eenemaal verdween , en alles weder in ruft

raakre.

Amsterdam de Edelfte en Cierlijkfte, hoe wel de jongfte amster-

Koop-ftad van Surop* , dè Stoffeer-winkel van Nederland , 't Pak- g^;^
1 ^

huys van alle Waaren van defe en de andere wereld, midden in 't moe-
ras op houte paaien gefondeert, op gelijke wijfe, als de Hoven van

Out-
r
Bjbylonien in de Lucht waren hangende , zijnde aan de water-

kant met ontelbare Maften van Scheepen omcingelt , en inwendig

krielende van Inwoonders , Koopluyden , Reyfigers , Zee- volk en

Handwerks-luyden , hadde in 't begin van de algemeene Burgerlijke hadde in het

Troublen , en als de Noot van wegens den Vyand op 't hoogfte <Jef"omroV
' was y minder Oploop en t'famenrotteringe der Burgeren , als wel de *in^ > al*

kleynfte Stad in Holland, hoewel voor groote onheylen gevreeft stad in Hoi-

wierd, alfo demurmureeringeonderde Gemeente begon toe te ne- lanJ
'

men, en vecle uyt het volk feekere Regenten van ontrou en verraad
a. ch fufpe-

fiifpecteerden , niet fchroomende defelve fo opentlijk by monde, als öé«deeenir
1 ' ' -ge Regenten

in
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in diverfe 'Blauwe 'Boefjes en Ecboos met namen te noemen , feg-

gende , dat fy 't met de Stad niet wel en meenden , en dat fy de felve

aan den Koning van Vrankrijk behendig en tegens de intentie van de

Gemeente wilden overgeven , tot welken eyndefy op den 26. funy

( zijnde een der benauw/Ie dagen van die fatale tijd ) eenige Franfche

Sauve-gardes bedektelijk fouden in de Stad gebracht hebben , die

haar op den 'Ham voor 't Stadhuys in haare Livry-rokken fouden

vertoonen , fo haaf r. de Leverantie foude gefchieden; en veele fodanige

en den
va ĉne geruchten meer begonden het Volk fo te ontroeren , dat den

vdd-Mar- Heer Veld-^JMarfchalk^ Forfl tJKaurits op den z6 t funy de Stad

Mauriis
V
cUc

n*et vey% konde paffeeren , werdende van veele uytgefcholden voor
daar door een Mede-Verrader , en fodanig achtervolgt , dat dien ouden Heer

nietige vaar.
naar gedreygde geweld noch nauwelijxontquam.

Doch om alle onheylen voor te komen wierd feer voorfichtig en,

vreesde on-
^°^^c ^y ^e Groot-Achtbare Heeren Burgermeefleren en 3 6. Raden

heyicnwier- gerefolveert , om ter puye van 't Stadhuys te publiceeren , gelijk ook

komeSor °P ^en 2 9' lm) gepubliceert wierd een Acle , waar byaan de Ge-
een loffelij- meente bekent gemaakt wierd , dat haar Ed: zsfehtbaarbeden een»

vaadt°Kc
C
paariglijk^in haare Vroetfchap kaddenverftaan en gerefolveert , om de

geerdersde- Stad en goede Gemeente van dien in haare Religie en Liberteyt onder het

Oppergefag van de Heeren Staten van Holland en Wefl-Vrieflandt

door aiIe mogelijke middelen te defendeeren en te befchermen , endaar

toe op te fetten haargoed en bloety met alle het gene baar Ed.tsfchtb.

door Cjod almachtig meerder was enfoude aan de hand gegeven veerden ;

En alfo haar Ed. ss4cbtb. oordeelden , dat daar toe injonder heyt kpndt

dienen , dat overvloei van Vivres , en particuiterlijk^ Koorn by de band

wierd gehouden , daar van de Vyandfeer was ontbloot , en des wegen ge-

tiootdrukf ,fo wierd te gelijk, mede geinterdiceert eenig Koorn uyt de Stad

of de furifditlie van dien te vervoeren , jonder alvooren ter Secretarie

fufficante cautie te hebben gefielt , dat het gefeyde Koorn niet foude ver-

voert werden na eenige plaatfe by den Vyand geoccupeert , opposue vdn I

confifcatie van 't Koorn , en arbitraire Lyfflraf.

De Notificatie vloog fo haaltig als een wind de geheele Stad door,

en verwekte een ongemeene en wonderlijke couragie in liet Volk,

haar wel eeniglins ontnemende de finiftre apprehenfie , daar medefy

tegens de Regeennge waren ingenomen , doch niet fodanig , or fy fuf-

pecteerden noch al eenige Heeren van malverfatie; Want na dat de

Heeren Burgerm eelteren en 36. Raden nyt haar eygen motief, eer

als eenige Hollandfche Stad, gerefolveert hadden, om haare ftemme
in
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in de Vergaderinge van de Staten van Holland in te brengen tot electie

van Sijn Hoogheyt tot Stadhouder van de Provincie van Holland , en

afte wachten den tijd , om fulx niet in fodanigen confufie, gelijk in an-

dere Steeden , maar op een formeeleen behoorlijke wijfe uyt te voe-

ren ; wierden fy eyndelijk te raade , om den Heer Burgermeefter ^n-
dries de Qraaf ten dien eynde na den Haag te committeeren, dewel-

ke op den 1 . July met de Poft-wagen van voor het Nieuwe Heeren Lo-

gement fijn reyfe willende vervorderen, aangerant wierde door rappa- a*.« de

'

ille van volk,dat daar omtrent was,want als 't felve bemerktc,dat in den [foorÜ
0ld

Reys-fak van dien Heer, fo als die op den wagen wierde gelegt , eenig Graau aan-

geld en licht ook eenige papieren waren , riep een wijr : Dit is een
geran '

Verrader\die reyfl met geld en brieven na den Haag,om defe Stadu leve-

ren, hout hem vaft, doorfchiet den Schelmse, Ondertuffchen dat den

Burger-wacht , die boven 't nieuwe Heeren Logement de dag-wacht

waar nam , met haar geweer op de been raakte , roepende van boven,

dat de Voerman met de wagen foude blijven ftaan , of dat fy hem door

fchieten fouden; In defen tumult treed de Burgermeefter weder uyt

den Wagen , en fal veerde fich binnen 't Heeren Logement , werdende

onder wegen door een wijf de hoet met de paryk byna van 't hooft

getrokken , terwijlen een andere helle-veeg in haar oploopcntheyt haar

kap van haar hooft rukte, en daar mede de Burgermeefter na'tge-

ficht gooyde. In 't toeflaan van de deur wierd noch een fteek met een

degen naar hem gedaan , daar door een Jongman Olfert Mejer aan

fijne hand een quetfure kreeg.

De Heer Capiteyn Pieter Verloo op dit gerucht aan komende,dedc

fijneCompagnie Burgers aanftonts in 't geweer komen, waar mede hy

de verdere t'famen-rottinge weerde , en het raafende Graau verftrooy-

de,mitsgaders den Heer de Graaf in alle veyligheyt convoyeerde naar

't Stadhuys, van waar dien Heer tuffchen de Burgermeefters Outshoorn

en Hooft en de Colonnellen Geelvinkzn Roeters, onder een groot ge-

drang van menfehen , weder te rug geconduifeert wierd tot aan de

Haarlemmer Poort, daar de wei-gemelde Heeren aan de Burger-

wacht bekent maakten , dat den Heer de Graaf om Stads-faaken , ten

beften van de Burgerye na den Haag mofte vertrekken , fettende fich

den felven Heer daar op den wagen, waar mede hy de Poort uytreed,

dat hier omtrent een eynde maakte van defe tumult en oploop

,

maar in andere ftraaten een begin van een nieuwen tumult ; Want hier in\J&zt?
op van ftraat tot ftraat de heele Stad door geroepen wierd : Een Op-

£
amby dc

loop
, een Oploop ! waar door op verfcheyde plaatfen veel gemeen ToonI,

eis

Sfff volk
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volk t'famen rukte , voornamentlijk op en om de Reguliers Markt,

van waar een groote meenigte rappailie de Reguliers Breeftraat qua-

men door trekken, inmeninge, om fich na den Dam te begeven,

alwaar fy , fo 't gerucht liep , meer volck uyt andere quartieren van de
Stad fouden vinden. So als fich dit volk begon te bewegen, klapten

alle deuren en venfteren toe , en raakte allarm onder de Reguliers

Toorn, daar een Burger-Sergeant met een Corporaalfchap burgers

de wacht hadde. Defe Sergeant , die de Dril-kunft wel verftont , po-

fteert fijne onderhebbende Mufquettiers tegen deAdvenues io van

de Breeftraat enCingel, als van de Kalver-en Doele-ftraatin goede

ordre , met de Mufquetten op de forquet-ftokken , en met de lont op
den haan , rangeerende de Piekeniers met haar gevelde pieken tuflfchen

beyden , waar door hy het oplopende Graau aan 't ftaan kreeg , dat ge-

weldig begon te dreygen en lleenen op te vatten , om te fmijten, fchie-

tende een uyt haar met een piftool in de lucht , om 't volk meer gaande

te maken , waar op het Graau begon aan te dringen , doch fiende de

goede ordre en flantvaftigheyt defer Burger-wacht geitijit en geani-

meert door het aankomen van feekeren Burgermeefter , verdween het

in korten tijd , fonder yets verders te attenteeren,

en 'm het
Op een andere Plaats genoemt het Noortfcbe-Bos raakten eenige

Noorrfe- Helle-veegen van wijven , door aanhitfinge van haare mannen , op de

been , onder dewelke eene de Trom floeg en door de nieuwe {Iraaten

uytriep : Soderymand lufiig en rttftig is , om een fluyver of een halve

jlttyver by te leggen tot een Caandel , en met alle macht na den Dam
tetrekjken, dat die ftchjlraxmofl prefenteeren. Hierdoor conflueer-

den een groote meenigte van rappailie t'famen , die licht de heele Stad

fouden ontroert hebben , fo fy niet waren verftrooyt door de Burger-

wachten fo van de Leytfche-Poort , als van de Reguliers Toorn.
govda In 'tlaatftvande maant Jumta order gekomen zijnde van den

dtTboercn ^taat aan ^e Heeren van Gouda, om door haare groote Sluyfen

ingenomen, het water in te laaten , hebben fy het (ehe gedaan : 't welk die van

tJiï/Ceerdrecht , Waddincxveen , Bojcoop , Ouwerkerk , Nieuwerker^,
Kapelle , en andere plaatfen gewaar geworden zijnde , fo zijn daar op
ue Boeren van de voorfz. Dorpen wel gewapent gekomen na Cjoudrr,

doch die van de Stad verneemende der felver aankomfte , flooten

haare Poorten. De Boeren nu aan de Sluys gekomen zijnde, en fien-

de het water inloopen , begeerden de Sluys toe te hebben , het welk
haar wierde geweygert : waar op de Boeren des avonts omtrent 7. uy-

ren de Tol-poort met gewelt open braaken , en met honderden de

Stad
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Stad in trokken , loöpende ten eerften na het Stadhuys , en hielden daar

de Heeren Bailjou , Burgermeefteren , en eenige andere, welke daar

by een waren, befet en beflooten omtrent den tijd van 24. uyren. Bin-

nen dien tijd wierden Gedeputeerden fo van de Stad als van de Boe-

ren gefonden na Sqn Hoogheyt den Heer 'Prince van Orange , &c.
doende de Boeren verneemen of het water met kenniffè en goet vin-

den van Sijn Hoogheyt wiérde ingelaten , en cjuam binnen op ge-

melden tijd ordre , dat men met het inlaaten van water foude ophou-

den , en dat de Boeren weder na huys fouden vertrekken.

Voor der Boeren vertrek wierd het huys van den Heer Cink^ Re- w
*
d
n ^*

§
erende Burgermeefteren door het Graau geplondert ; niet tegen- piondert.

:aande het met een Compagnie paarden (gefonden zijnde uyt het Le-
ger , om alle tumult te helpen weeren) befet was : En gefchiede defe

moetwil , terwijle den Burgermèefter op de Vergaderinge der Sta-

ten van Holland was : en wierde geoccafioneert door eene fijner

Domeftijcquen , welke uyt onvoorhehtigheyt ende onbedachtheyt

een woort tot verkleyninge van den Heer Prince van Orange , ( fo

gefegt wiert) fich hadde ontvallen laten. Ook {tonden eenige andere

huyfen in gevaar , om infgelijx geplondert , ja om gerafeert te wor-
den ; maar door goede Ordre van de Magiftraat , zijnde de Burgerye

in de wapenen gekomen , isfulx verhoet geworden. So haaftnude De Boeren

Boeren vernaamen , dat de Burgerye in wapenen quam , hebbenfe het vwttekken -

Stadhuys en het Marktvelt , 't welk fy befet hielden , haaftig en con-

fufelijk verlaten , trekkende ter Poorten uyt yeder na fijne plaatfe.

Even na dat dit was gepaffeert , hoorde men een gemeene Stemme De Gemeen-

des volx , Wy begeeren dat men den Prince van Orangien fal Stadhou- pangiijk om
der maken : Hjmoet wordengemaakt het gene fijne Voorouderen ge- ^%f^hou!
weeft fijn , ende quam het Volk fo flerk op de been, dat daar door goen der te heb-

kleyne confternatie onder de Heeren van de Regeeringe ontftont ;
bcn -

welke by fommigen te meer en grooter was , om dat men onder het

Graau riep , Wy kennenfe wel , die den Trince tegen nijn , enfullenft

vok^ wel vinden ; en loopende na fommiger Regenten huyfen , dreygen

de felve te pionderen en om ver te haaien. De Magiftraat in defe per- ^ 'j»

Jj£
plexiteyt van faaken , om het Volk wat te {tillen , dede van het Stad- gen gefchfc-

huys na voorgaande Klok-geflag door haaren Secretaris afleefen , D*t J^J^"
de Heeren fouden den Prince van Oranirien verfoeken , in haare Stad te

komen
;
[tillende Sijne Hoogheyt met alle eere en refpeft van baar ont~

fangen evdegetratteert worden. Gelijk dan ook op den tweeden dag na

de voorfz. afleefinge Sijn Hooohcjt in de Stad (joftda gekomen met

S fff 2 een
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een groot gejuyg van het Volk ontfangen , en van de Heeren Regen-
ten in het Heeren Logement heerlijk getracleert is.

Het Hecht eenvoudig Volk nu niet beter weetende , of Sijn Hoog-
heyt was van de Regenten gemaakt het gene begeert wierd , hielt

heTvolk we' ficn vernoegt en als te vrceden. Maar kort daar aan pafTeerden eenige
der op de Gedeputeerdens van Dordrecht en Rotterdam , van daar door de

en ie wegen Burgeryen afgefonden na Sijn Ho9gheyt^ om den felven aan te bieden
bracbr,

jie(; Stadhouderfchap , waar toe hy by haare Regenten refpective nu
geëligeert en verkooren was.

Defe Gedeputeerden met haare Koetfen zijnde gekomen op het

Marktvelt , fo is een groote Schaare en meenigte van Volk tot de

felvetoegeloopen; en hebbende verftaan deoorfaakvan haare reyde

naden PrincevanOrangien-, fijnde tot "Bodegraven in het Leger;

ook hebbende vernomen , hoe en op wat Wijfe de faake in ^Dordrecht

en Rotterdam fich hadde toegedraagen ; fo is onder het Volk een ge-

roep ontdaan ,
cDe Heeren hebben ons bedroogen : Sy meynen het met

deTriace niet: ma tr indien men Sijn Hoogheyt begeert te hebben tot

Stadhouder , J'o mojl men doen gelijk^die van Dordrecht en Rotterdim
gedaan hebben.

Op dit gerugt is het gemeene Volk in fo groote meenigte weder te

famen geloopen , dat daar door onder de Regenten op nieuws geen

kejtstaA?' kleyne alteratie veroorfaakt wierd. Doch om alle vordere onheylen
houder voor te komen , vonden de Heeren goet en refolveerden Sijn Hoog»

~ hejt den Prince van Orangien te verkiefen en te verklaaren tot Stad-

houder.

Defe Refolutie zijnde aan de Burgerye bekent gemaakt , is daar

mede alle beduchte ongelegentheyt verdvveenen, het Volk
f
in ftilte

geraakt , begeerende dat men tot Teeken en Bewijs van de gefeyde

Verkiefinge een Orangie Vlagge van des Stats Toorn foude laten

afwaayen : gelijk dan ook fulx , om aan het Volk genoegen te geven,

,

gefchiet is.

«iiê onSJen Wyder heeft de Magiftraat wel fcherpelijk verbooden alle t'faamen-'

verdweenen. rottinge van het Volk , en dat niemand des Avonts na befette Wacht
fich op ftraate by troupen foude voegen of vinden laten : Dat ook die.

gene, de welke uyt het geplonderde huys yets hadden weggenomen
ofverborgen , 't felve fouden weder brengen , of immers ter rech-

ter hant komen laten. Hier door is een goet gedeelte van den geroof-

den Huysraat weder geraakt in handen van den Eygenaar. Ende is

wyder door de conduite en dire&ie van de Magiftraat , die reets ont-

ftaane
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ftaane Oproer geftilt , en alle bedreygde onheylen voorgekomen , tot

genoegen der Ingefeetenen.

Tot Rotterdam raakten veele Burgeren op den 25. ftmy Burgeren

op de been, houdende diverfe byeenkomften, daar fy eens wierden, terdam
om eenige uyt haar aan de Regeeringe van de Stad te committeeren, raaken ia

, n ° ' i 1
• a • 1 t

roeren,

met laft , om , nevens de overlevennge van eenige Articulen , uyt den

naam van de geheele Burgerye te prefenteeren , dat (y gefamentlijk ge-

refolveert waren haare Stad tot den laatften druppel bloets te defen- sendenGe-

deeren , en haar met èede daar toe te verbinden ; In gevolge van welke Jj"*"' de

ordredeGecommitteerdens haare Commiïlie opden 16. fnny voor Magiftraar,

den middag by de Heeren Burger-Meefteren , en naar den middag by

de Vroetfchap afleyden , en met eenen verfochten , dat haare Acht-

baarheden haar van gelijken met een Eed tot getrouwigheyt voor haare dewelke een

Stad en Land fouden verbinden , 't welk de Vrotfchap in haare Kamer
ge
e

t

d

ro°Jjg?
n

ook aanftonts dede aan de voorfz. Gecommitteerdens, waar op volgde, heyt.

dat de Heeren Burger-Meefteren opentlijk voor't Volkin deVier-

fchaar den fel ven Eed prefteerden , met expreflïe, dat fy de Stad of het

Land aan de Franfchen geenfins fouden overgeven , ofhelpen overge-

ven, noch yets dien aangaande te ondernemen , als met communicatie

van de goede Burgerye, waar op de prefente Burgers alle mede fo-

lemneelijk fwoeren , en haar tot trouw en dapperheyt verbonden.

Op den 29. dito 's morgens raakten de Burgeren weder gaande, Tweede be-

•11 \ r • r> rP r r r> rr i i
roertc van

en wilden het Eemg Edict argeiworen , en Sijn Hoogheyt den Heer Rotterdam.

Prime van Orange tot Stadhouder aangenomen hebben , waar toe fy

de Burger- Capiteynen , en Lieutenants , als mede twee uyt het mid-

den van haar affonden aan de Heeren van de Regeeringe , om dit ver-

foek en begeerte der Burgerye bekent te maken. Immiddels wierd

Burger-Meefter Pejfer aangerant , en in de Hooft-wacht verfeekert,

ofte veel meer voor 't woeden des ongeftuymen volx gefal veert. Voor
den middag wierd de Vroetfchap noch geconvoceert , werdende by de alwaar «en

Prefente Heeren geteekent , en ter puye van 't Stadhuys afgelefen een worr
U

geno-

Acte , waar by fy verklaarden gerefolveert te zijn , het Eeivig EdiU men tor
,

hct

te annulleeren, en Sijn Hoogheyt tot Stadhouder aan te nemen , het fchap.en Ge-

welk gefchiet zijnde wierden 2. Burger-Meefteren, 2. Vroetfchap- deP^eer
/ö '

. p * 1 dens gefon-

pen, -3. Burger-Capiteynen , 3. Lieutenants en 2. Burgers gede- den aan sjjn

pu teert aan Sijn Hoogheyt , die ook 's volgenden dags vertrokken, om Hoo&hê '

te verfoeken , dat Sijn Hooggemelde Hoogbeyt fich voor eenige uyren

foude believen te ontleedigen , om binnen haar Stad te komen, en

't Stadhouderfchap te ontfangen , naar dat hy van den Eed op 't Eewig
S(ff 3 Edi&
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Edict gedaan foude ontflagen zijn. SijnHoogbeyt van defe onluflea

kennifle bekomende , hadde op den 29. al goet gevonden , een Com-
pagnie Ruyters derwarts te fenden , om alle feditie en commotie der

Burgeren , naar vermogen , te beletten ; Doch als defelve 's volgenden

daags meenden binnen te komen , wierden {y van de Burgers , met het

fluyten van de poorten buyten gehouden > voorgevende , dat fy Sijn

Hoogbeyt verwachten , en als die foude gekomen zijn , dat fy dan me-
de fouden mogen binnen komen.

Na dat de Overigheden byna van alle Hollandfche Steeden te ge-

lijk op een en defelve tijd van haare Burgeren in manieren voorfz. wa-

ren geconitringeert , om het Eewig Ediü te annulleeren , haar onder-

derling te difpenfeeren van den Eed van haar alle gedaan op 't felve

Semge EdiQ , en Sijn Hoogbeyt den Heer 'Prince van Orange te

verklaaren en aan te nemen tot Stadhouder van haare refpective Stee-

den , fo wierden aanftonts uyt de felve Steeden ter Vergaderinge van
De staten de Heeren Staten van Hollanden Wejl-Friejland gedeputeert eenige

di"penfeeren Heeren , om aldaar bekent te maken het gepafleerde in haare Steedens

maikande- en met eenen te verfoeken , dat haar Ed, Cjroot Mog. Staats-gewijfe

Eed op 't of Provincialiter daar toe mede geliefden te condefcendeeren , 't ge-
EewigEdift. ne fv Steeden elx in haar privé hadden gedaan. Onder defe Gecom-

mitteerde waren die van Haarlem-, Leyden en Rotterdam wel de

eerfte in den Haag, op welker en anderer Leden Propofitie haar

Ed: G,r,Mog, op den 1. fuly malkanderen difpenfeerden van den
j

Eed by haar gedaan op 't Eewig EdiÜ , om daar door de Steeden van ;

haare Provincie te bequamen tot het aanftellen van een Stadhouder •

volgens inhout van haare Refolutie onder Num°, 5 1

.

difDoneereH Ter felver Vergaderinge wiert mede gerefolveert , op de propofitie I

fe
e

y??o"ne't Dy de Heeren Gedeputeerden der Stad Leyden voor heen op den l

.
defeteeten 27, funy gedaan , dat haar Ed, Groot Mog, ter Generaliteyt de faa- 1

temen aan ke daar heenen fouden dirigeereh , ten eynde als noch op Sijn Hoog-.
]

s$n Hoogbeyt, fop mQchte geconfereert werden fodanigen vryen macht en authori- I

teyt over de Patenten en andere faken tot de Militie fpecteerende , als I

de voorgaande Heeren frincen van Orange H. L. M. als Stadhoudeij

en Capiteyns Generaals , ten refpecT:e van Militie hadden gehad , ge-

lijk blijkt onder Nam". 52.

eiigeeren Waarop de Leden naar huys reyfden, om van haare Principalen

tot"stadhou-
^aar toe ^e vo^ e apprODat ie te bekomen , en aanftonts daar op weder

de t en Capi- te keeren , gelijk toen ook op de verdere Inftantien van de Holland-

«eï
GenC " *"cne Steden tot het Avancement van Sijn Hooghejt by haar Ed,

groot
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Groot Mog, op den 3. July met eenparigheyt van Remmen de Re-
folutie wierd gecoucheert , waar by de Heeren van de Ridderfchap en-

de Edelen , mitsgaders de Gedeputeerde van de Steeden uyt den

naam cnde van wegens de Heeren haare Principalen Sijn Hoogheyt

hebben aangeftelt en geëligeert tot Stadhouder , Capiteyn Generaal

ende Admiraal over de Militie van Holland te Water ende te Lande,

met alle fodanige digniteyten en waardigheden , als de felve voor de-

fen by de Princen fijne Voor-ouderen H L. M. bekleet zijn geweeft,

tot welken eynde mede aanflonts een aanfienlijke Staats-gewijfe De- en deeneen

putatie aan Sij* Hoog-gemelde Hoogheyt , die in 't Leger tot Bo~ %™\~%
™?l

degrave was, wierde aangeftelt, waar toe gecommitteert zijn den anSjnHeo^

Heer van 'Duyvenvoorde uyt de Ridderfchap ,' de Heeren Helling
heyt '

van Dordrecht , 1>ejman van Haarlem , Onderwater van Delft, van
Zancn van Leyden , de Graaf van Amfterdam , van der Tocht van

Gouda , heffer van Rotterdam , van der Lijn van Alkmaar , de

Groot van Hoorn en tAcimiraal van Enkhuyfen , om uyt den .naam

en van wegens haar Ed. Groot Mog. Sijn Hoogheyt te difpenfecren

en te ontflaan van den Eed , die den ièlven tot het niet ontfangen en

aannemen van 't Stadhouderfchap gedaan hadde , van welke Refolutie

de Copye te fien is onder 1S(um \ 53.

De voorgenoemde Heeren Gedeputeerdens fo als fy op den 4. July

in 't Leger tot TSodcgrave in gevolge van haare Commifïïe aan Sijn

Hoogheyt tot Stadhouder - Admiraal- en Capiteyn - Generaalfchap

hadden geoflfèreert , wierden defelve hooge Charges door Sijn Hoog-
heyt met een ongemeene betuyginge van dankbaarheyt aan d'eene zij-

de, en de genegentheyt , om het Vaderland ten uyterften te defendee-

ren , aan de andere zijde geaccepteert en aangenomen.

Op den 7. dito 's namiddags reeden den Heer van tSfytaasdam ov« welk

en noch 7. andere Heeren van wegens haar Ed: Groot Mog: Ver- ^"""«"L
gaderinee, met i.Karoflen na 't Hofvan Me-Vrou Ae Princeffe T>oud- 'ry™*$*

riered' range, om Haare Hoogheyt te congratuleeren met het avan- word ge-

cement van Sijn Hoogheyt den Heer Prmee van Orange , gelijk mede j^p1«»ch-

Haare Hoogheyt op den 9. dito defen aangaande wierde gecorn-

plimenteert door de Heeren "Braeckel en andere haare Ho: Mog:
Gedeputeerdens , die van de Gecommitteerdens uyt alle de Hooge

' Collegien gevost wierden.
_

endere
Men hoorde in defèn tijd mede , dat den Raad-Penhonaris in die verfoudede

wonderlijke omkeeringe en revolutie fodanig den Politijk wift te agee- conaris ge-

ren , dat hy foude gefeyt hebben , dat Sijn Hwghep de Man was , in
^JJ^JJ;

wien le-ii»,:
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vvien God en 't Volk een wel behagen fchepte, en dat fijne Ziele in het

Avancement van Sijn Hoogheyt nu fulke verheuginge genoot , dat

fijne wonden (daar van hier vooren) fich veel beter ter cure fchikten,

als voorheen, ter oorfake dat door dit Avancement van Sijn Hoogheyt

de Burgerlijke Beroerten,die door heel Holland tot noch toe niet ge-

heel geitilt waren, beter fouden ceffeeren. Sijn Hoogheyt fond tot dien

eynde op den 8. July uyt het Leger tot Bodegrave aan alle Holland-

fche Steeden Brieven, daar van de Copye onder AW«. 54.1e lefen is.

Na dat op den 8. dito ter Vergaderinge van haare Ho: Mog: de

,
Heeren Staten Generaal mede was gerefol veert , cm op Sijn Hoog-

heyt te defereeren het Admiraal-en Capiteynfchap Generaal over de

Militie der Geünieerde Provincen fo te Water als te Lande 5 quam
Sijn Hoog- gedachte Hoogheyt op den o. dito 's morgens om 5. uy-

ren uyt het Leger in 's Gravenhage , alwaar hy voorts met eenige

Heeren wegens den gevaarlijken Staat des Lands trat in conferentie,

waar na hy om io^uyren opgehaa.lt wierd door de Heeren vanDuy-

en word cp- venvoorden en Vivien Penfionaris van Dordrecht, en gebracht te Ver-
gehaaitvoor gaderinge van haar Ed: Gr: Mog: de Heeren Staten van Holland en

lingevfn de Weft-Frie/Und , om af te leggen den Eed als Stadhouder der felver

staten van Provincie , 't welk nietfonder byfondere ontroeringe van veeier ge-
Holland, .

J
. r °

i •?
moederen toeging , vermits eenige genoeglam tegens naaren wil en

dank hadden geconfenteert tot het Stadhouderfchap , dat fy met uyt-J

nemende moeyten en vreemde infrigues van veele jaaren , hadden ge-

mortirieeert gehad , en andere oordeelden nu de gelukkigfte en blij fte

nyr gebooren te zijn , op dewelke de vervallene en gedeformeerde ,

Staats-Pylaaren , voornamentlijk de Politie en Militie wederom fou-1

den herftelt werden tot haar voorigen luyfter,by dewelke defe Provin-1

cien feer wonderlijk hadden gefloreert , en dat fy nu fouden gefuyvert I

werden van alle die vices en fauten, waar door defen Staat was geftortj

in de menigvuldige ellenden 5 daar in die nu noch te midden verwert
|

. was,
en voor de V

;
- > • •

vergaderin- Sijn Hoogheyt naar alle ceremonieule offices en gelukwenfingen i

hoYmoz"* uytc^e Vergadernge van haar Ed: Groot Mog: tredende na fijn Ap-

partement , wierd aldaar door de Heeren 7{ipperda tho Buyrfe en

Cant haare Ho: Mog: Gedeputeerden* verwelkomt en tulfchen bey-

den met een Troup Edelen , die voor uyt gingen geconduifeeert ovei'j

de Galderye na de Vergader-Kamer van de Heeren Staten Generaal,

daar hem mede geoftereert wierde het Admiraal-en Capiteynfchap-j

Generaal over de Militie van den geunieerden Staat fo te Lande als te,

water,!
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water, en daar fijne Inftruc~He wierde geamplieert met fodanigen vryen

macht en authoriteyt over de Patenten en andere faaken tot de vooriz.

Militie fpeéteerende , als de voorgaande Princen van Orange fijne

Loffelijke Voor-Ouders als Capiteynen Generaals ten refpecle van de .

voorfz. Militie hadden geexerceert gehad, Defe Eminentien en Di-
gniteyten wierden door Sijn Hoogheyt onder den Eed geaccepteert, daat liy de

na dat hyvan den Eed, dien hy ter Generaliteyt voormaals gedaan *millentic

hadde op'tEewig Edicl: by haare Ho: Mog: was gedifpenfeert en voor-va

ontilagen. Van hierwierd Sijn Hoogheyt weder geleyt naar fijn Ap- Je" Eed

gevoert naar t tioj u'rovtnciai van fujntte, aiwaar Doven aan de aen,c

Trappen gratieirfelijk ontfangen wierd van den Heer Raads-Heer ftuic

"

Jüierop) geaccompagneert met de Raads-Heeren Fanniasen Lier , en

vervolgens in de Raad-Kamer geconduifeert (wefende alvore/is aldaar

fo wel als ter Audiëntie van de Rolle in plaatfe van de Oude Stadhou-

derlijke Stoelen , die uyt krachte van 't Eeuwig Edict afgebrooken

en geamoveert waren , herftelt twee nieuw groen-fluwele Stadhouders

Stoelen , verciert met het Wapen van de Princen van Orange) en ge-

plaatft zijnde in dien nieuwen Stadhouderlijken Stoel, dede den vooriï.

Heer Vivien een Harangue , die in gelijke termen weder beantwoort

• zijnde , is Sijn Hoogheyt uyt de Raad-Kamer geleyt , en ter Audiën-

tie van de Rolle mede geplaatft in den nieuwen Stadhouderlijken Stoel

nevens de Heeren Raden. Daar op wierd door de Heeren Advocaten

Adolefchot , Snevens en Goes bepleyt een Queftie van Fideicommis,

die (taande Rolle voorts gedecideert wierd , waar na den heelen Raad
in haare Staatieufe Tabberden met een gevolg van ongelooflijk veel

Edelen en Hovelingen Sijn Hoogheyt afgeleyden naar fijn Hof tuf-

fchen fo grooten meenigte van juyehent Volk door, dat 15. a. 16.

Ruyters met haare Carabijns en bloote Rappieren voorheen depaffagie

moften openen.

Na dat Sijn Hoogheyt het Middagmaal hy Sijn Vrouw Groot- e" roord van
_ .

'

,r- 111 ij alle vreem-
Moeder de Trinceffe Tïouarierc van Orange hadde gehouden , ver- de Mmifters

trok hy 's namiddags weder na 't Leger, daar hem op den volgenden
g|j£

nS»«»-

dag de Gedeputeerdens uyt alle de Hooge Collegien en de Vreemde
Miniftcrs quamen congratuleeren.

In Zeeland (alwaar volgens de eygen brieven van den Heer ^ffn
L
*„ D

W. L, v. V, Gevolmachtigde van haar Ho: Mog\ bekent was , 1. dat Hechten

de Frontier. fteden en fterkten in Vlaanderen , die een Voor-wal zijn
ftaat

'

T 1 1

1

van .
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van defe Provincie , waren genegligeert en onvoorfien gelaten van be-

hoorlijk Garnifben, &c. i. dat het weynige Garnifoen, dat daar noch

in was , aanvertrouwt was aan fodanige Officieren , die ofdoor impo-

tentie,ofjonkheyt en onervarentheyt ofabfentie geen effèctuelen dienft

konden doen. 5. dat al de goede voorforge en vigilantie van dienge-

defigneerden Heer niets vruclitbaarlijx hadde voort gebracht tot de- I

fenfie en fecuriteyt van defe Provincie) was fo haaft de tijdinge niet

overgekomen , dat de Burgeren der Hollandfche Steeden haare re- I

fpecYtve Overigheden hadden doen refolveeren , om het Eewig Edifk

te vernietigen » en Sijn Hoogheyt den Heer *Prince van Orange te

maken tot Stadhouder over haare Provincie en tot Capiteyn Generaal

en Admiraal over de Militie van Holland te Water en te Lande , met
alle fo -tanige Digniteyten en Waardigheden , als defelve voordefen

byde Princen fijne Voor-Onderen H. L. M. bekleet zijngeweeft,

woïnïi"" °^e Gemeente fo in de Steeden als ten Platten Lande quam mede op
mede op de de been , fo dat haare Provincie op alle Plaatfen gelijkerhandin rep en

men.
i-oei

. ^j^ j even a js wv van H nand verhaalt hebben.

zirikzee De Stad Zirikzee moft lijden, dat de omheen wonende
,n roerea

- Landluyden en VifTchers fo met Steenen , Stokken * Wapenen als an-

ders voorfien op den 11. fuly 1672. gelijk als Beflormers binnen

trokken , en al deglaafen van 't Staclhuys infmeeten , en fouden de deur

^eforceert en het Stadhuys ingenomen hebben , 't en zy fy door 2. a 3. 1

Burger-Compagnicn , die voort in de Wapenen quamen , waren belet

'

geworden ; Doch nauwlijx waren de Boeren en VifTchers gefHIt , ofde
j

Burgeren rotteerden op diverfe plaatfen t'famen , alwaar fy na eenige

concertatien op 't papier brachten 12. Articulen, en eens wierden»

om haare Magiftraat te conllringeeren defelve te onderteekenen, waar
onder wel de voornaamfte waren : 'Dat de Contrapartye van Sijn

Hoogheyt [oude werden geexauthori[ecrt \ Dat alle Rentmeeflers [ou-

den ree\eninge doen z,edert 20. jaaren herwarts; *Dat alle de Gede»

p uteerden [ouden t'buys k^omen , om reekeninge van haar doen te geven %

Dat alle degene , dewelke sedert 6. maanden eenige fapitalcn van
't Comptoir hadden gelicht) defelve weder te borde[ouden brengen $ lïdt

twee 'JSurger-Capiteynen en twee Gilde

-

<
Veekens in den Raad [ouden

Sejfie hebben • En dat 4. Perfonen [ouden gedeputeert werden , oné

Sijn Hoogheyt in Holland te gaan complimenteeren &c: tot welk
laatfte voorts genomineert wierden de Heeren MT

, firnetis tpotts,

Scheepen en Raad , Mr
. Heyman Burger-Capiteyn , Claas Jan[en

Deeken van de VifTchers , en Rutger fanfen Decken van de Schip-

pers,
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pers , dewelke op den 14. dito, naar ontfangene audiëntie en beleef-

de antwoort van Sijn Hoogheyt uyt het Leger weder vertrokken.

Tot Vlissingen ftaaken eenige der Burgeren in 't begin de vlissin-

hoofden t'famen , om ónder malkanderen te beramen , hoe ïy beft ^oeica

haare Regeeringe fouden redreffeeren , dewelke fy wantrouwden.

Daar op vergaderden de Gilden , en verkofen uyt de facoenlijkfte Bur-

geren elf Perfonen , die , om allen oproer en t'famen-rottingen der

Wijven voor te komen, uyt den naam der gefamentlijke Burgerye, aan

de Magiftraat met aiJe refpect haare fwaarigheden fouden voor dragen,

Defe gaven op den 14. fuly eenige articulen in , onder dewelke het

eerftewas, om Sijn Hoogheyt als Stadhouder ter Puye van het Stad-

huys afte kondigen , ftrekkendedemeefte andere tot redres der Poli-

tie en Militie van haare Stad. De Magiftraat gafhier op contentement,

(b veel in haar was , doch op fommige Articulen rdie Sijn Hoogheyt

als Heer van VUjfmgen fpecteerden , wierd haar niet geantwoord , als

dat men die ftelde ter difpofrtie van Sijn Hoogheyt. Hier op commit-

teerden de Gilden dry Perfonen , te weten Narent Lambrechtfz,. Bar-

thoiom&uslieymerfz., en Carelvan Poelvelt . om aan Sijn Hoogheyt

alle die Articulen te prefenteeren , enfavorable Apoftilte daar op te

verfoeken , werdende haar van de Stad mede gegeven een Atteftatie,

van dat fy Burgers waren , waar mede fy audiëntie obtineerden , en

haare Commiflie omtrent Sijn Hoogheyt voldeden, die op alle haare

Propofitien favorable Apoftille verleenden , waar mede dek Gecom-
mitteerdens vernoegt weder vertrokken.

Tot Midd eiburc wierd door de KoopJuyden , Burgers en m i d del-
refpe&ive Gilden aan de Heeren Burgermefteren , Scheepenen en Ra- B UR G Ia

den geprefenteert een Requeft van 17. Articulen , op de welke de

Magiftraat elx in 't byfonder op den 7. fuly apoftilleerde , gelijk als

't felve onder %{um\ 55. telefenis. Dochalfo de Requiranten in

de Appoi&ementen van de Magiftraat geen volkomen genoegen
fchepten , prefenteerden fy in een tweede Requeft negen Articulen,

op de welke fy nader contentement verfochten , en de felve ncch met
12. nieuwe Articulen amplieerdcn-, in welke refpeclive verfoeken

de Magiftraat by haar Appoinc"temcnt in dato den 11. July conTen-

teerdé , om te behouden de Gcmeene Rufte , . gelijk fulx blijkt onder

Nnm\ 56. Maar hoe naderhand de Boeren, fuftineerende dat defe

Articulen in conformité van de gedane beloften by de Magiftraat niet

wierde naar gekomen , de Stad gewapender hand quamen intrekken,

en geweld aan eenige Regenten oeftenden , fal hier na veftandelt

Tttt 2 werden
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werden onder de Burgerlijke Beroerten , en 't veranderen van haar re-

fpective Magiftraten.

Gemeen ge- In de andere Zeeufche Steeden , endoorgaans ten Platten Lande

ïSóm^een was *n defe dagen geen mindere commotie als elders, roepende elk

stadhouder, om 't feerfte oni een Stadhouder, even als ofeen Heemelfche Befchik-

kinge haar in hare herten hadde geinfpireert , 't gene eertijds 't Oracul

aan die van Thrjgien antvvoorde , dat'er een Prins van noden was,

om de difterenten te iliffen. Hier door wierden de refpective Overig-

heden genoegfaam geconftringeert , om aan het Volk haar verfoek toe

te ftaan , en de Ed. Mog. Stat-en van Zeeland , om Sijn Hoogheyt ,

te verklaren tot Stadhouder van haare Provincie , gelijk fy ook op den

2. fulp met eenparigheyt van ftemmen van alle de Leden Sijn Hoog-
gedachte Hoogheyt tot Stadhouder van haare Provincie verklaarden

in fodanigen forme , als Sijn Hoogheyts Voorfaten H. L. M. defe

Chargie hadden bedient , en wierden daar na feekere Heeren gedepu-

teert naar Holland , ten eynde, om Sijn Hoogheyt mede , gelijk die

van Holland hadden gedaan , te difpenfeeren van fijnen Eed op het

Eewig Edift , en aan hem op te oftèren het Stadhouderfchap van haare

Provincie , met alle de Digniteyten , fo als die van fijne Hoog-loffe-

lijke Voor-Vaderen waren bekleet geweeft , 't welk de Gedeputeer-

den op den 16. July 's morgens om q. uyren in den Haag vol-

voerden.

Door dit Avancement van Sijn Hoogheyt fo in de Provincie van

Hollanden Weft-Prtejlandi als van Zeeland zijn te wegen gebracht
sj/n Honghe^t twee aroote faaken , door de welke den Vervallen Staat wierd gered
ziin te wc- ^

,
ö

gen gebracht aan de eene zijde uyt de periculeufe inwendige conftitutie , en gebracht

füket.

gr0°te
*n ^aat van defenfie, cn aan °fe andere zijde uyt het gevaar,van door den

Buyten Vyand meer geforceeit te werden.

*i. is den Want aangaande het eerfte , fo is feer remarcabel , en fal de geheu-

uyc
M
dep«i- geni ê ^aar van hlyven fo lang onfe Pofteriteyt en eenige Natiën fullen

cuieufe in- leven , dat gelijk de Geboorte van Sijn Hoogheyt , 8. dagen na Sijn

«JnftiiHtie,
Heer Vaders funeiï overlijden uyt een Koninklijke Moeder , de welke

tot die tijd toe onbevrucht geweeft was , feer wonderlijk was ;
gelijk

fijne Educlatie , Opvoedinge , Oppreffie en Verhooginge niet min
wonderlijk waren , noch meer wonderlijk was , dat hy tot de Opperfte

Regeeringe tegen s het befwooren Eewig EdtÜ en tegen s het fenti-

ment van de gantfche wereld gekomen zijnde, alles met fo veel ont-

fag , met (o veel beleyt , en met fo veel cvijsheyt beftierde, dat de reit

van de Geünieerde Provinciën feer wonderlijk wierden gefalveert uyt

haaren

Door het

Avance-
ment van
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haaren defperaten ftaat , waar in alles defe&ueus en niets compleet

was , en dat de Verlorene Provinciën en Steeden naderhand weder her-

ftelt wierden in haare voorige Vryheyt.die fy feer jammerlijk verlooren

hadden ; Want het hoognodigfte werk wierd door de goede directie

van Sijn Hooghejt het eerde beforgt , alfo hy de 5. Poften op de goïte™
Frontieren door het Water en nieuwe Fortreffen onwinbaar maak- fo .'ge van

te, en aldaar de Militie verfterkte met 66. Compagnien Land-luy- JpdeTron-

den , die van veele vrywillige Burgers en een goet getal Mariniers ge- tiete ">

volgt wierden , onder de welke den Capiteyn Geweldige Snaats en

den beroemden Zee -Capiteyn Brxckel van Rotterdam met 280.

Matrofen mede waren ; Defe Militie wierd door Sijn Hooghejt niet doorrefoi-

alleen feer geaugmenteert , maar in veelendeelengercformeerten de JJJJ5/"
vervallene Krijgs-Difcipline gerepareert,fo dat fy in een maand oftwee

fufficanter wierd , als te voren in fo lang duyrigen doch flauwen Oor-

logs-preparatie , te meer dewijl fy door het Avancement van Sijn

Hooghejt dagelijks in Courage en mannelijke Dapperheyt toenam , fo

datfy niet meer op de aankomir. van den Vyand vluchte, maar hem
fèlfs met animeusheyt te gemoet trok.

Achter yder Frontier-poft wierd een Affnijdinge gemaakt, om in "door af-

cas de Vyand een der Poften mochte forceeren , fich binnen defelve te
ny ltIgCH'

retireeren , en den Vyand te (teuten. En vermits de Inwoonders ten

platten Lande fich van de Frontieren hadden gefalveert in de Steeden,

waar door die nieuwe werken in haaren voortgang feer wierden gein-

commodeert, en alle ordre belet in het Logeeren van de Militie, fo

wierd in alle Steeden gepubliceert een Placaat , waar by allen gevluch-

ten Balliuwen , Schouten , Secretariffen , Wei-geboren Mannen , en

allen anderen Officieren en Iuftic/icren wierd belaft en bevolen , op
poene van Caflatie en verlies van haare Charges , demolitie van haare

huyfen , en andere perfonele en infameerende ftraffen haar in hunne ^
refpecüve Ampten en Bedieningen wederom ten fpoedigften in te ftel-

len ; De Rivieren wierden door Uytleggers en Oorlog-fcheepen fo

wel verfeekert , dat den Vyand naderhand noyt heeft onderdaan , de-

felve met eenige macht af te fakken tot in 't hert van Holland.

Van eenige Volkeren in 't Zuj-de>. werd verhaalt, dat fy de opgaan- en groote

_ de Sonne aanbidden , en van andere in 't Noorden, datfy 6. of 7. Jé* wekt in

maanden in 't duyfter gefeten hebbende , en ten laatften de aankomfte de kgefo

van de lichtende Sonne wederom over haare kimmen vermoedende ,

ene
'

fich met pronkende kleederen optoyen , haare Vrienden en Gebuyren

yergaften , en op feer hooge bergen klimmen , om het geluk te heb-

Tttt 3 ben



702 WER.WERDE EUROPA,
ben van dat aangename Licht eerft te fien ; So ontftonter by 't opgaan

van defe lang gewenfte Orangien-Sonne een algemeene vreugde fo

in. de Steeden als ten platten Lande , daar men uyt blijdfchap de Oran-
gie Vaandels van de Toorens en Poorten fag afwayen , het Canon los-

branden , op de gefontheyt van den Nieuwen Stadhouder drinken , en

diehMrege- alle bedenkelijke vreugde-teekenen bedrijven. Uyt de Steeden trok-
trouwheyt ken de Burgers met heele Compagnien na de Frontieren , en die t'huys

w«k fteiden bleeven, vigileerden getrouwlijk voor haare Steeden , vvaakendeom

de derde , vierde en vijfde nacht. Alle dry de middelen van Defenfie

fo met b'd
a*s B'dd* 11' Vechten en Geven wierden nu met yver behertigt ; Tot het

.

dencnvech- eerfle warenop 't aankomen van den Oorlog maandelijke Bède-da-
tcn

' gen geftelt op eiken eerften Woensdag in de maant , die daar na in de

tijd van noot vermeert wierden door extraordinaire Weekelijke Pre-

dicatien en dagelijxe Bede- (tonden > wanneer de Kerken van alder-

hande Gefintheden met groote toevloeyinge wierden gefrequenteert, I

en daar in tot God feer yveiïge Gebeeden eendrachtig uytgeftort. Te- i

vc!L
raCt gC"

§ens ^en opgeblafen Vyand wierd heldhaftig gevochten , en wierden

tot onderhout van de Militie onafmetelijke fchatten liberalijk gefpen-

deert van de Gemeente , onder dewelke men veele met cordaatheyt

hoorde feggen , dat fy tot behout van de Religie en Vryheyt niet al-

leen haar eygen leven wilden pericliteeren in de Breifen van 't Vader-

land , maar vrywillig haar goed en bloed ten beften geven , als de noot

fulx mochte vereyfchen.

welk laatftc Eenige cjuaat-aardige menfchen , onder dewelke fïch veele Remon-

hfterulk
2

ftranten bevonden , waren door de voorgaande Forme van Regeeringc
duyden. fodanig gepreoccupeert, dat fy defe nieuwe Verandcringe niet konden

ofwilden aanfien en bekennen, dat ftrekten tot merkelijk redres van

den deplorablen Staat des Vaderlands , maar continueerden alles fo

verkeerdelijk te duyden , dat fy deCe nieuwe Stadhouderlijke Regee-
ringe feer leelijk uytkreeten en verfoeyden , voornamentlijk op pre-

text , dat fo haaft Sijn Hoogheyt geavanceert was , de Finantien ver-

fwaart , en daardoor de Gemeente onderdrukt wierden, fonder eens te

denken , dat den Staat niet by defe veranderde , maar by de voorgaande

Regeeringe was gebracht in fo foberen conititutïe van onvermogen,'-

dat de Heeren Staaten toen Mis al bekenden , dat 's Lands Comptoircn

en Publijke Middelen waren uytgeput en geconfumecit , en fonder dj
denken , dat defon defolaten Staat onmogelijk uyt fijne rampen kondsj

verioft werden, fonder feer importante Geld-fcmmen, 't en zyfy ai

mede Liever Fravfchals Prins wilden zijn.

Men
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Men hadde tot ' Amjlerdam na de Dood van Prins Willem di'

1 1. H. L, M. in 't fakjen gegeven een rijke almoes met dit Versjen

:

*De Prins is dood.

Mijn Gaaf vergroot.

Geen blijder Maar
In tachentig jaar.

Maar nu hoorde men in Noort-Helland opentlijk op den Predik-ftoel

delen vers aldus retorqueeren

:

cJ)e Prins n'geert >

Mijn Cjaaf vermeerh

Geen blijder Maar
In twintig jaar.

Maar alfo 's Lands Comptoiren in die weynige weeken , dat defen fa-

talen Oorlog gednyrt hadde , tot verwonderinge van elk waren leeg

geraakt, en fcer importante lommen vereyften tot deexcefïïveOor- dooreen

logs-laften , wierd bv de Heeren Staten van Holland en Wejl- Vriesland Leeninge.

by een Placaat gelicht van de vermogende en gegoede Ingefetene een

Capitale Leeninge , daar van veele Tonnen Gouts procedeerden , fo

in contante penningen , als gewerkt Gout en Silver , en wierden by

alle de Steeden byfondere middelen van Finantien bedacht, om de

Laften des Oorlogs met Geld , als deiTelfs Senuw te fupporteeren.

Tot Amfterdtm negotieerde men veele penningen op Lijf-renten

in fulker voegen , dat de Capitalen wierden geproportioneert na den

ouderdom van de Renthefïers , fo dat ymand onder de 20. jaarenout goucert

2ijnde mofte inleggen 1000.guldens, om daar van lijn leven lang 100.

guld. 's jaars je trekken,en fo vervolgens na defe forme en calculatie

:

D« Finan-
tien wierden
vermeert

Lijfrenten
tot Amfter-
dam gene-

Ex-

J>
clufive<

' win 1

80 en daar boven

van

'1000 guldens
^

.950

900 .

850 .

800 -

750
6'75
600

500
400

^ :>
00

10 o.gul-

dens

{ jaarlijxe

[lijf-ren-

ten.

<=>p
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Op de(e Lijf-renten wierd gelicht een groot Capitaal dat in der haaft

gefburneert was , en foude de Stad op die wijfe veel grooter fommen
in weynig dagen hebben konnen ontfangen , door de gewilligheyt van

de Burgeren , indien fy fulx geraden hadde gevonden.

De MafTa van ongemunt Silver en Gout cjuam tot Amflerdam met
een uytnemende quantlteyt voor de voorn. Capitale Leeningen in de

Bank, alwaar het felve bovenden geordineerden prijs fo hoog wierd

aangenomen , dat de Luyden meer als het facoen daar by profiteerden,

om welk voordeel te genieten veeie Luyden , die geen gewerkt Gout
of Silver in voorraad hadden, fodanig voor contante penningen kof-

ten , en met profijt in de Bank leverden,

en aHaar by Maar aangefien dit Gout en Silver niet gevalueert was tót betalinge

Mume'op^" der Militie en andere Laften , en eerft tot gangbaare penningen diende
g«recfat. tremuntte werden, wierd groote difficulteyt gemaakt dit kollelijke

rnetal te verfenden naar Dordrecht en Hoorn ( zijnde de munten van

HardenvijlijZJjtrecbt, C/tntpe», Deventer en Zvpoi geraakt onder

denVyand, en die van Zeeland
'

, Vneflxnd en Cjroemngen te verre

afgelegen ) uyt vreefe , van dat de Communicatie van Amfierdam op

die beyde Steeden door den Vyand mochte afgefheden werden , of dat

die fchatten in 't heen-ofweder-gaan mochten pericul lopen van het

woedende volk fo in de Steden als ten platten lande , waarom in den

Raad gerefolveert wierd , om by haar Ed. Groot Mog. een verfoek te

doen , teneynde fy aan defe Stad geliefden te vergunnen een provifio-

neel O&roy , om tot haar gerijfin die gevaarlijke conftitutie vantij-

den haar Silver en Gout felfs tot Geld te mogen munten , 't welk

haar in onwil van Dordrecht toegeftaan wierd ; waar op men het be-

neden-huys van de Reguliers-Toorn tot een Munt in der haaft appro-

prieerde , en met 24. a 25. Gefellen fo flerk werkte, dat men in

10. maanden aan Goude Ducaten enSilvere Ryders afmunten om-
trent 5. Millioenen, waar mede die Munt weder afraakte gelijk

voor heen,

't

V
Avance-

an ^e Eendracht onder de Burgeren ( hoe wel de felve kort daar na

ment van veele commotien maakten tot Veranderinge van haare refpecüve Re-;
s-jn.Hoogheyt.

geeringen ) fag men door
'

t Avanccment van Sijtt Hoogbeyt fo fubit

herftelt , dat men met recht in Nederland wel mochte leggen het

gene men tot \Rpmen feyde ten tijde van de Verhooginge van Ah-
gujitts : ZJt hand dttbienunejuant coire aut confentire pojfet Batavorunfy

Gens , niji uniftsTrincipü nutn quafi arma& memereoatttr; Dat
is : 'Dat feekerlijk. de Batavieren en l^ederlanders nojt tn een volle

Eendracht
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Eendracht konden leven , 'e en z,yfy door den Wille gelijJ^door bet Bert
en Geef} van Eenen Vrince veerden geregeert.

Niet alleen beyde de Hoven van Juflitie , maar ook de Rccht-Ban-

ken der Steeden en Gerechten ten Platten Lande wierden weder ge-

opent , om den tweeden vervallen Staats-Pilaar weder op te rechten,

en de Heylige Juflitie te adminiftreeren.

In de Steeden fag men de Burgeren tegens het Onweder van den

gevreefden Vyand , gelijk de Mieren tegen den aanfiaanden winter

door malkanderen vroeteri en te hóóp brengen , wat tot tegenweer

konde dienen. Alle de Hollandfche Steeden wierden door de Burge-

ren in der haafl: verfterkt , de Advenues afgefneden , veele plantagien

en huyfen gerafeert en voorts gedaan wat dienftig was.

Nergens was men meer verlegen , als tot Haarlem , want die Stad CoufHuuie

Was aan de eene zijde omcingelt met een blcote en fwakke muyr , die t^vinuli'.
geen geweld konde lijden, en lag aan de andere zijde na de Spaaren i'™*

geheel open , alfóSnen daar belig was met nieuwe Burgwallen te gra-

ven tot een nieuwe Uytlegginge ofVergrootinge der Stad ; Doch de-

fe openinge wierd door naarftigheyt der burgeren en werk- volk in der

haaft beflooten met een Wal en Batteryen , die fy rontom beleyden

met Stormpalen en Canon, en de oude Muyr wierd op fommige plaat-

fen tegens de advenues mede met Canon befet. Maar een groote fwa-

righey t was niet te remedieeren , de welke beftont in het hooge land

aan den Hout en Duyn-kjint y dat geenfins konde geinundeert wer-

den, gelijk aan de andere zijde , daarom alle forgen bèkommernifle

bleef, dat die hoogte de Stad foude doen vallen in handen van den

Vyand, als hy daar voor mochte komen.

De Stad Leyden betoonde mede haaren yver tot haar behout, om le y-

gelijk als andere Steden; Inde maand van Mey waren aldeHuys- Jende b'oc^

luyden alomme "op de wapenen geftelt , daar van die van Soetenvox- ien gemon.

de , Ber.thnyfen , Hafervoor.de , Soetertneer > Zegwaart , Stompwijkj
'

&c. op den 25. Mey omtrent het Htiys te Smeten aan den hoo-

ien Rijndijk onder Soeterwoade , en aan de laage zijde die van Ley-

derdorp en andere overrynfche Dorpen waren gemonfbert door den

Heer en M r
. fohatt Meerman , als daar toe by haar Ed. Groot. Mog.

de Staten van Holland gecommitteert, uyt de welke de vierde man
op den 31. tSHey op 10. Stuyvers daags fo van die als andere om-
leggende Dorpen , onder 't beleyt van den Heer Picter van sslffen-

delft naar Deventer en Zutphen is opgetrokken, de welke met het-

fchandeliik overgaan van die Steeden , als Trifonnicrs de Guerre in

V v v v de
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de Kerken wierden op geflooten en bewaart ter tijd toe Cy door ordre

van den Staat geloft zijn.

Op den 1. fxny hadde defe Stad 2. nieu-geworven Compagnien

op Stads koften gefonden naar Nieuwer -brugge , om onder forel

lïcydanus Secretaris , en 'Fitter del Tombe aldaar poft te houden.

Op den 8. dito is by die van Leyden door ordre en op 't veribek

van den Staat , onder belofte van dadelijke reftitutie 20. duyfent pon-

den Buskruyt naar Nimwegen gefonden , waar door defe Stad van

noodige ammunitie genoegfaam ontbloot was , konnende in haare

hoogfte noot 't feive door veele moeyten nauwelijx weder krygen.

Op den 14. dito zijn de Burger-Vaandels, vermits te fterk van

Volk waren, gefplift, en van 8. tot 16. gemaakt, en 8. Nieuwe
Capireynenuyt de Vroetfchap aangeftelr, als Mr

. Magnus van Akke-

ren , JQuiring van Krimpen , M r
. Simon van Leeuwen , Mr

. Gerhard

de fJMant , fobanvan 'Blancbem , NtcoUas van- AJfendelft , Ifac

van Heemskerk, en Simon Flietboom.

Maar op 't Avancement van Sijn Hoogheyt fagmen het werk van

Defenfie eerft recht by der hand vatten ; Men begon het Magazijn

meer en meer te provideeren , men begon de Stad , welkers circum-

vallatie feer groot is , rontom met palliiTaden , ftorm-palen en eenige

nieuwe werken te fortificeeren , en de Burger-Compagnien te verfter-

Jcen met veele mede- burgeren en inwoonderen , die tot noch toe van

de wacht vry waren geweeft , en men rechte op een fterke Compagnie
Studenten onderden Heer ProfefTor Cbriflianm Melder ais Ca^iteyn*

dewelke haar byfonder wel evertueerde, en met haare gewilligheyt

vigilantie een eeuwig lof meriteerde.

Lofikr Re-
senten van

AM STER.
DAM,

dïe in tijds

haare Stad

hadden ver-

feekert van
buyten,

Tot Amsterdam was men vry yoorfichtiger en cordaater,

als in veele andere fteeden , men vertoefde daar niet de middelen van

defenfie , tot dat Sijn Hoogheyt was geavanceert , en de Heeren Bur-

germeefteren en Raden vonden fichin de algemsene verflagenheyt

niet fo verlegen en radeloos , gelijk wel in andere Plaatfen , maar fo

haall fy op den 20. funy de tijdinge vernamen, dat Naarden in dien

morgenftond was Franfch geworden , cjuamen wei-gemelde Heeren

en corps op 't Stadhuys by een , om te refolveeren , hoe men beft met

gemeender hand den aankomenden brand foude fteuten en bluffen, dat~

die niet verder liep. Hier wilde de een fijn ftantvaftige genereusheyt

meer toonen als de ander , elk floeg middelen voor van defenfie, elk

prefenteerde fijnen dienft, om de felve te executeeren , elk wilde de

eerfte en niemand de laatfte zijn , waar op ten felven daage , voormid-

dag*



DERDE DEEL 707
dagsom 11. uyren met eenparigheyt van ftemmen refolutie wierde

genomen , om de Stad van ftonden aan rondomheen te gaan verfeeke-

ren , terwijl men die mede van binnen foude in ordre bfengen ; Tot
dien eynde wierden de Heeren Cornelis Graveland en Vixccr.t van .

me/ het
J

, r , ,
• luuiuleersn

'Broukjjorft uyt de ielve vergadermge.geconmmteert , om voorts met Vnn de Die

eenige gewaapende Burgers, die de wacht hadden, naar bieten te ™mei-M£'~
marcheeren, en den Dijk van de Diemer ^C eer aan de eere zijde ieu,

door 60. a 70. gravers te laten doorftecken , immiddels dat de Hee-

ren *JWar/eveen en van de fcapeüe 'tfelve verrichten fouden met

een tweede doorfnydinge aan den Amftel-dijk,en dat de Heeren Groo-

tenhuys en van T^el^ met eenige Ruyterye marcheerden na de Bey-

Icmer-meer , om defelve mede te inundeeren (z'jnde in defe twee Mee-

ren feer heerlijke en plaifante Hof-fteden en Plantagien , die voor de

eenigfte Luft-plaatfen voor de Stad Yerftrekten ) op dat de Vyand in

gevalle hymochte aannaderen , daar in niet konde logeeren; Voorts

vvierd geordineert , dat de Sluyfen in de Stad , als 't vloet was , open- met t cpea-

ftonden , waar door het geheele Land omheen wierde onder water ge- siuyfejj,"

fet ; Dat ojp alle Advenues de Bruggen wierden afgebrooken , de We- n,et het

een door gefheden en met Retrenchcmenten en Batteryen geflooten; dooiinyden

*? 1 1 n t~. n- • 1 1 /i> " cr Adve-
dat de dry voornaamlte Paliagien aJs de weg naar Haarlem by t Huys miei,

te Hart , naar ^mfierveen^zan den Overtoom, en naar *jfyluyden
™" he

3

t

n
les"

en Weejp opde Zee-dijkby Jaap Hannes en aan de Schulp- brugge Forten,

met fterke Forten in der haalt wierden verfeekert ; dat den Amftel on- met het vet

der het commando van de Heeren facobBoreel en Nicolaas Wit[en feekeien van

met eenige Uytleggers beleyt , en met fwaare balken wierde afgepaalt
cn m

byden Omval, daaraan weder-zijden den Weg onder 't commando
van de Heeren Leonart Ranji en fornelis Roch mede wierd dooree-

fteeken en geretrencheert ; dat alle Bomen om 't Pefthuys en op den

weg na den Overtoom wierden afgekapt ; dat al het hout by de Saag-

Molens en ekiers buyten de Stad liggende met de Zeylen van de Mo-
lens naar binnen wierden gebracht ; dat de Molens felfs , die met groo-

te meenigte dicht onder de Stad ftonden , fouden afgebrooken weiden,

't welk ook fijn feekeren voortgang foude genomen hebben , fo niet

de Eygenaars aan de Heeren van de Regeeringe hadden geprefenteert

alle de felve Molens te willen in brand Itcekcn , fo haaft de Vyand lich

1
omtrent de Stad foude vertoonen ; en dat op 't Te, op 't 'Tampvu en Vanhet

'en op de Zuyder-Zee eenige Uytleggers en Oorlog-fcheepen wier- y, cn "«
' den gepofteert , om de Stad van de Water- kant mede te fecureeren , en

am

aan den Vyand het overkomen te beletten na't Noorder-Quartier.

V v v v 1 Doch
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Doch in cas de Vyend tegens alle hoope en vermoeden echter mochtc

komen door te dringen fe!£s tot in 't Noorder- JVuartier en Water-

land , (o wierd al mede gerefolveert, om 't Toihuys aan de Pwlewijk}

afte branden , en den Weg van daarna Huyl-floot op veel e plaatfen

door te fteeken en voorts van 't water te laten affpoeIen,om den Vyancl

liet aannaderen van dit kant mede peheel te beletten. Om al het wel-
U

• Tl
ke te heter uyt té voeren, nam men aan 16. Compagmcn Boots-ge-

feilen , yder tot ioo. man , onder 't commando van den Heer Vice-

Admiraal Sweers als Colonnel , die met fnaphanen en fabels gemon-

teert zijn de , de voornaamfte potten aan de water- kant befetten.

envanbin-. Geen mindere Voorforgen Ordre wierd geftelt op de inwendige

veJdubbe-
Conftitutie van de Stad , want aanftonts alle Burger-wachten wierden

ünge van de verdubbelt , en tot Commandant over de Stad geflelt den Heer van

&
a C ten,

keveren, als mede ynï&ncl na den Haag gecommitteert , om ter

Cjeneralitejt of by de Staten van Holland te verfoeken eenig fe-

cours van de Generaliteyts Militie of van dat Volk, het welk de

Provincie van Holland voor haar particulier hadde geordonneert te

werven , doch kreegen geen andere antwoord , als dat men de Mili-

tie int 'Veld nodig hadde, en dat Amfterdam fich wel kondebewaa-

ren door 't water ; Men nam aan een dubbelt getal van Ratcl-wachts,

onder conditie , dat fy in tijd van noot met haar geweer ook op de wal-

len fouden moeten komen , voorts wierden mede alle kleyne Gemeen-
tens onder den Schutter-Eed aangenomen , en dry Compagnien Ruy-

ters uyt vrywiliige Burgers en Ingefetenen opgerecht onder de Hee-
• ren Dirl^Tulp Out-Schecpen , Hendrik^ Hooft Fifcaal van 't Edele

ma
<

k c

h

n

e

d
op ' M°g : Collegieter Admiraliteyt tot Amjlerdam-> en fan van Ploos*

reilen, wij !^ Heer van Maaren en Secretaris der Stad Amfterdam. Men or-

dineerde de Stads-Wallen met eenfwaare Borftweeringe en Banquet

te omtrekken , en de onaangevnlde Bolwerken en Gordynen met aarde

aan te vullen , daar toe de Burgers , die op haare toeren van de Wacht
bevryt waren, door haare Officieren by beurten wierden aangevoert,

en dapper geamTteert van de grootfte jongens uyt de refpective Wees-
huyfen , als van Diaconen , van de Stad van de Almofeniers en van

de Walfche Cjemeeme. De Doops-gejïnde, om dat haar door haare

Kerkelijke Leeringen is verboden het gebruyk van Oorlogs.Wape-
nen , toonden in plaats van dien haaren yver en'oprechte trouw voor de

Stad met haar onvermoeyelijken arbeyd in 't torfen, graven en kruyen,

waar in fy dapper wierden gea*himeert door de Heeren Regenten en

Officieren , die felfs de hand aan 't werk floegen , en haar met een goet

exem-
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exempel voorgingen ; Eenige Tonden in haare plaatfen haare paarden

en wagens , om 't werk te meer te verhaaftcn.

Alle Punten van de Wallen wierden voorlïen met - Beddingen voor dje byfon-

't Canon, met Vuyr-pannen,om by donkerheyt in de Grachten te kon- Joo,^
ncn lichten , met fchans-korven voor de Canonniers , met fentinellen w «<*«»,

voor de fchild-wachten , en met Logementen voor de Conitapcls en

Bo/fchietcrs.

De Paffagieover d'Amftelbrug wierd met een Borft-weeringe verfè-

kert,deWaIlen wierden rondom beplant met 200.flukken,meeftendeel

(waar "\ letaal Canon uyt de Stads Magazijnen,waar toe alle gereetfehap-

pen en koegels,fchroot,koel-vaten en Boskruyt in goede ordre en quan-

titeyt wierden aangebracht , werdende het Kruyt gebergt onder de

Aarde in bedekte Kelders , die daartoe wierden gemaakt. In alle de

Bolwerken , die 27. in getal zijn , wierden fo groote Logen of Loot-

fenvan denne-planken opgeflagcn , dat daar gehcele Compagnien
konden logeeren , hebbende elke Logie fijne Soetelaars , die het Volk
met alderhande provifie , tot Rijnfe- en Franfcbe-w: jn incluys, konden

accommodeeren. De Buyten-grachtcn wierden verdiept en van alle

belemmerin ge gefuyvert. De LIaarlemer Poort bedekte men onder geükmede

deopficht en 't commando van de voorn. Heeren Horeel en Wttfen fenLeydfchë

op beyde de Advenues fo van den Hocgen-dijk als den Binncn-weg Pooiten -

met retrenchementen , die verfterkt wierden met ftorm- palen en pal-

lifTaden , gelijk mede deHalve-maan, daar mede men de Leydfche

Poort van buyten verfeekerde. Aan de water-kant wierden de Boomcn
wel beforgt en bewaart door Burger-wachten.

Van alderhande Vivres was de Stad abondant voornen , maar allo c

door de langduyrige droochtc , dewelke de fubite progreflen van den

Vyand merklijk hadde bevordert , byna alle de Regen-bakken in de

Stad waren ledig geworden , en dewijl men vreesde , dat de Vyand de

Stad Muyden mede mocht incorporeeren , van waar men het focte

water met water-fchuyten koride halen , als men daar om verlegen was,

io wierden uyt den Raad gecommitteert de Heeren Hans 'Bontcm.v:-

tel en Nicolaas Witfcn, om 't Toet water te beforgen., die 5. a 4.

groote Fluyt-fcheepen van binnen lieten dicht en fchcon maken , en de

.
Brouwers fchuyten en fleepers paarden preften , om in de Vecht water

1

te haaien , by welke actie 2. derfelver fchuyten met eenige paarden

in handen van den Vyand vervielen , die defelve naar Vjtrecht voer-

de ; En voorts wierd niets verfnymt , «lat men tot defenfie en fubiiftcn-

tienodigachte.

Vvvv 3 Alle
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al 't welke Alle defe loffelijke Werken wierden door een brandenden yver van

wiad^pde ^e Burgerye wonderlijk gepoucheert en aangefet , fo haaft haar ter

rijdinge van ooien quain de falutaire Refolutie , die de Heeren Burgermeefteren en

ment v-n Raden genomen hadden , om Sijn Hoogheyt den Heer Prir.ce van
$ijn Hoo£hejt, Orange te helpen verheffen tot Stadhouder over Holland en Welt-

Vriefland , waar in fy te meer geanimeert wierd , als fy op de oude.

Kerks-Toorn van ieekeren burger geplant fag een groote Orange-vlag-

ge, die met een heldere koelte recht naar Uytrecbt waayde > als een

voor teeken , dat door middel van den felven Stadhouder de Vyand
van daar weder foude moeten verhuyfen , en na fijn Land retireeren,

gelijk daar op namaals ook gevolgt is.

Men fcheurde daar op alle namen , die het Eewig Edift geteekent

hadden uythet Cjoude Boek-» en verbrande defelve voorden vollen

Raad der Ses-en-dartigen in een kaarle ; men vatte daar op 't werk
ernfliger by der hand ; men dede in 't kort naar malkand.eren van het

Stadhuys publiceeren 3. Actens ; By de eerfte ftatueerden de Heeren
aren verboot Van den Gerechte 5 dat alle gehooren Onderdanen vanden Koning van

Franfche de Vranknjk^-i binnen 24. uyren na de publicatie defes , fiebfouden heb-
Stad, ben te begeven uyt defelve Stad en de Jnnsditlie van dien > en van r.ieuws

daar niet mogen inkomen op lijf-jhaffe; ujtgefondert evenwel die gene,

die voor Meyjongsleden in Amflerdam j ofte ook^ in de Vereenigde Pro»

vtneien haar vafte woon-plaats hadden gehad , offich voor den voorfz,,

tijd met T^egotie ofeeni<r Ambacht hadden erneert ; Gelijk, ook^ hier van

fouden verfchoom x.ijn alle Franfche Officieren en Soldaten aie terfelver

tijd noch in dien ft van defen Staat waren : De reden hier van was , dat

men veele Franfche Spions in de Stad bemerkte , die alles affpeculeer-

den , en van Franfche Correfpondenten uyt de Stad aan den Vyand
advijs brachten van de innerlijke conftitutie en directie fo van de Stad

en aan de aiS van den geheelen Staat. Men fag by defelve Acte , (naar ordre van
Herbergiers een goede Politie) mede geir.terdiceertaan alle Herbergiers , Tappers

tien uyren en Lieden van diergelijke Is^nringe , na hetluyden van de Klok^ten half
te tappen.

tjen U
j
ren '

s avor.ts eer.icen Gelagen tefetten , wijn ofbier te tappen , op

de verbeurte van ij. guldens voor ydcr perfosn > die tot haarenhujfe

fouden werden bevonnen.

Men (telde En alfo men vreesde , dat de Vvand , die defleyn hadde , om de Stad

• he/brand"
5
en ^en Staat , naar vermogen , te ruïneeren , door fijne Spions en an-

.

ftichte.i der dere cjiiaat-aardige menfehen , [fijn boos voornemen met bvand-fiich-
iec

J?
c»> tinge of anders mochte foeken uyt te voeren , fo wierd by de tweede

Acte geordonncert , dat alle Schippers haare Schecptn nut te diep

g lande,
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gaande » aan/fonts in de Walen [ouden brengen , en aldaar laten verblij.

ven,[onder die binnen de Paaien van de Stad op andere plaat[en te moven
laten leggen , 'i en z.y de[elve getimmert ofgecalvaat veterden, well^ tim-

meren en calfaten gedaan zwijnde , als dan mede in de Walen [ouden moe-
ten werden gehaalt , om aldaar onder goede wacht bewaart te werden ;

Zullende yder[chip [o wel binnen als bujten de[elve Waal leggende aan

boort moeten hebben en houden in de Hat qjeere Emmers , 2. Gietersy

2. [choppen en 2. Bijlen ; dat vorder s yder[chip in de Walen leggen-

de j en A4arj[en voerende in yder Mars[oude moeten hebben en contmueel

houden een Baly vol vpattr , en de Raas in de Marfien langs [cheep leg-

gen* mitsgaders de Boots ofte Sloep&n binnen boorts [etien , en de[elve

vol water houden , ofby manquement van Boots o[te Sloepen op den over-

loop van yder [chip of Cjaljoot te houden 6.
r
Balyen vol Water , yder

van een h*lf oxhooft groot , alles oppene van 12. guldens te verbeuren

by den cor,traventeur.

En in cas tegens allehoopeen vermoeden mochte gebeuren,dat den en me»

Vyand by den winter over 't ys ofte anderfins tot in 't hert van 't Land „ige huyfen

mochte indringen, fo vvlerdby een derde Acte gepubliceert , hoede
g

U3
7
c
2
dc

Heeren Burgermeiteren en 36. Raden (als voorfienige en vigilante

Regenten) tot befcherminge van de Stad , en fecuriteyt der felver For-

tificatien en Buytenwerken vooralle Vyandelijke aanvallen hoogno-

dig en dienftig hadden geoordeelt, dat de Huyfen en (gebouwen aan

denOvcrtoom[chen weg gelegen van de Leyt[e~ Poort a[ tot omtrent de

Tefl-brugge aanflonts [ouden werden gedemolieert en binnen 12. dagen

weg geruymt. Doch Sijn Hoogheyt op den 12. Augufli in perfoon dat doch

tot Jlmfterdam komende, oordeelde het demolieeren der fel ver huy- ge«n ê^ft

fen noch (o hoognodig niet .te zijn , waar door de executie daar van

vvierde gefurcheert, die namials geheel achter bleef. De Intrede van door de

Sijn Hoooheyt binnen Amfierdam ging in defer voegen toe: Na stn H*>gheyt

dat Sijn Hoogheyt de Frontieren tot Heusden toe hadde befichtigt binnen Anat

en gebracht in ordre van behoorlijke defenfie , vond hy geraden , fich

ais een nieuwen Stadhouder en Capiteyn Generaal in perfoon mede te

prefenteeren in de Hollandfche Steeden , tot welken eynde hy aan de

Stad zsimfterdam mede hadde doen bekent imken dendagenüyr,

wanneer hy daar binnen (lont te komen , waar op de Heeren Burger-

meefteeren de geheele Bur^erye (behalven alleen die gene , dewelke de

Wacht hadden, en welker beurt was dien. avont defelve af te loiTen)

deden aanfeggen , dat fy tegens de geprefigeerde uyr fouden vaardig

ftaan ? om haaien nieuwen Stadhouder in te haaien ? en met eenen voor

hem
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voor wicn hem te monfteien ; Doch alfo SijnHoogbeyt voor de gefette uyr in

Com
r

f-

er~ ftÜheyt was binnen gekomen , en lijn logijs genomen hadde op 't oude

gnicn parade Heeren Logement , vonden de Heeren Burgermeefteren geraden , om
Uoen "

de Burgérye met haar volle geweer en montuyre in 't aanfien van

Syn Hoosrheyt Sijn Hoogbeyt voor by het Heeren-Lcgement de monfleringe te laten

bcfichtigrde paffeeren , 't welk duyrde tot 10. uyren toe in den avont , onder het

mi, exdameeren van iöoo. iegen-wcntingen des Volks tot SijnHoog-

heyt , en betooninge van alderhande vreugde-teekenen ; waar op den

volgenden morgen om 8. uyren den Hoog-gemelden Princé met fijne

•Suite, geaccompagneerr zijnde met 2. van de Heeren Regeerende

Burgermeefceren onder 't geleyde van een Compagnie der vry-willi-

ge Ruyterye , ging befichtigen de Stads Wallen , begeevende (ich van

de Y-kant by de Haarlemer- poort de Wallen over tot aan de andere

kant by de Y-ftroom , daar hy de nieuwe Magazijnen van 't Ed: Mog:
Collegie ter Admiralitcyt en van de OofVlndifche Compagnie be-

fichtigt hebbende , reed na 't Princen-Hof, alwaar hy dien voor-mid-

Kccmt feflic dag in 't wel- gemelde Collegie , en 's namiddags in den Ed: Raad der

«lijm en ' Vroetfchappen op 't Stadhuys fe/Jie nam , daar Sijn Hoog-gedachte
Vroctfchap, Hoogbeyt verfocht zijnde, om de Stad met een ervaaren Comman-

deur te voorden, feyde, dat de(e Stad impregnabel, en het heyl van het

geheele Land was , en by aldien Mnjden of Weefp door den Vyand
mochte werden geforceert , dat hy dan felfs in perfoon binnen Amflcr-

dam wilde komen, om te commandeeren. Na dat Sijn Hoogbeyt in het

Stadhuys op 't heerlijk!!: was getracleert , vertrok hydien namiddag
befichtigt noch met 3. Jachten langs den Amftel op Mu)'den, Weefp, Hinderdam :

WeefVT&c. en 'r Httys f Abkou * daar hy de Fortiflcatien opgenomen hebbende,

:

den 14. dito weder binnen Atnjlerdam quam fijn nacht-ruit nemen,

'

en vertrekt Qn ^en *5 • dito lijn affcheyr genomen hebbende van de Heeren van de
van Amftct- Magiftraat voor 't Stadhuys , vertrok van daar tüfïchen 24. Com-

pagnien Burgers door, die van 't Stadhuys , tot aan de Leytfche-poortj

ten weder-zijden gefileert , en van achteren bebolwerkt flonden van}

een ontelbare mcenigte van jeuchende toekijkers , werdende door

2. Compagnien vry willige Ruyterye tot den Overtoom toe geaccom- •

pagneert , en allenthalven met iMufcjuetten en Canon gefalueert en ge-I

luk en Gods geleyde toegewehft;

dc H;er Geduyrcnde devoorfz. preparatien der Heeren Regenten tot de-

wofddeêr- &n îe van haare Stad van tAmfterdam, viclder tuflchen den 28 etö

lijk gequeft. 29 fany een f?er beklaaglijk ongeluk voor ; Want als eenige Scheed

pen met de gerancoeneerde Zuyt-en Noort-Hollandfche Boeren , di<|

,

toi
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tot Deventer en elders iri de Kerken hadden gevangen gefeten , 's a-

i! vonts voor 't Blauwe-Hooft op 't Y gearriveert waren , kreegen eeni-

: ge burgers achterdocht van verraat , dat de felve Scheepen vol Vyands

litroupen waren , die in de nacht yets nadeeligs op de Stad fouden on-

Ij dernemen , waarom haar feekere perfonen vervoegden na 't huys van

f. den Heer Hooft-Oftkier Cjerarct Haffelaar^ hem verfoekende, dat hy

fich doch aanftonts weder wilde kleeden , ( allo hy fich airede ter rufte

I hadde neder geleyt , ) en met haar gaan onderfoeken, wat'er tegens de

nStad mochtegemachineert werden , dewijl , na haar feggen , feekerlijk

Ij groot onraat daar onder fcjiuylde. De Heer Haffelaar , die noyt was

| in gebreeken gebleeven , om tot welvaart van de Stad en den Staat

< fijne onvermoeytheyt en vigilantie tot een exempel van andere te too-

: nen , begeeft fich in der haaft na 't Blauwe-Hooft , daar hy de waarheyt

van de faak vernomen hebbende voorts de ronde doet over de Wal-
len en aan de Poorten , tot dat hy komt aan den laatften poft , dien

hy meende af te gaan na huys toe. Doch alfo daar een Burger op
fchildwacht ftond , die door onkunde in Krijgs-ordre vanden voor-

by paffeerenden Heer Haffelaar het Woord begeerde , vraagde

hem de Heer Haffelaar , of hy wel felfs het Woord hadde , en als

hy vernam van Neen , feyde hy : Wel Kerl bent gy gek , verftaat

gy u ordre niet beter ? en alfo dien burger echter aandrong om het

Woord te ontfangen met bedreyginge , dat hy anders wilde los bran-

den , houdende geftadig den fnaphaan met overgehaalden haan na hem
toe, fo avanceerde de Heer Hafelaar fo na onder 't roer , dat hy het

felve met fijnen rotting meende te dompelen , in welke aclie de fnap-

haan los gaat , en den Heer Haffelaar met 2. koegels fijn Dye
doorfchiet , en de Dye- pijp aan ftukken kneuft , dat hy ter neder viel.

Een van 's Schouts Dienaars , die een ftorm-p!ek in de hand hadde,

valt op den Burger aan , cjueft hem gevaarlijk in de borft en elders , in

voegen de felve mede ter aarden viel , 't welk van een anderen burger,

die daar omtrent was , gefien werdende , fpringt de felve van een hoog-

tenaar beneden , en breekt in die alteratie mede fijn been ; So dat men
hier door een bloot misverftant fag uytgevocrt een treurig Schouw-
fpel , het welk de Heer Hafelaar met een lang duyrig en miferabel

leger , en eyndelijk met de dood moft befuyren , daar beyde de andere

weder zijn genefen , en tot voorige gefontheyt gebracht.

Tot Gouda bracht het Avanccment van Sijn Hoogheyt (ui- voorfoi^e

.
ken yver en drift , dat alle begonne goede ordres en werken wierden 15* GoU -

gecontinueert , verbeetert en vermeert , en alles ten gemecnen beften

Xxxx gecou-
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«jccontribueert , wat nodig was. Ten tijde als de Vyand Oudewater

hadde bemachtigt , en de Cjraaf van Hoorn poft gevat aan de Goe

lan Persvellens S/ttys, waren eenige Heeren Gedeputeerdens van

Gouda derwarts gegaan ; en bevindende , dat daar gebrek van alles

was , hadden ainftonts eenige wagens niet Broot , Booter en Kaas daar

heenen gefonden , waarop fy refol veerden tot meerder fecuriteyt van

haare Stad , op de Advcnuen van Oudexater eenige werken te ma-

ken , tot welken eynde de Magiftraat (al voorens de gelegentheyt met

den Ingenieur Holfleyn befchouwt hebbende) ordonneerde aan bey-

de zijden van den Yffel-dï<kj> ruym een Mufquet-fchoot van de Stad*

op te werpen twee Ronduyten , en de felve met Gefchut te beplanten,

werdende de Burgerye by de Magiftraat verfocht , om by beurten daar

aante willen werken. Dit kreeg een goet begin, maar een flappen

voortgang , weshalven die werken aanbefteet wierden , om voltrokken

te werden. En alfo aan feekere Commiffaritfen was belaft , om den.

TJfel- dijk^ tuffchen Haftrecht en Slotwijker-Jlayt fo verre te doen

doorgraven , dat de felve by noot in korten tijd konde door fteeken

Boeren
" werden, om het Land te inundeeren , ftelden fy daartoe alle nodige

ordres , waar op de Boeren van Haftrecht en andere plaatfen , doch

voornamentlijk van Stolwijk. m gtooten getalle aanquamen , meenen-

dc , dat men den Dijk doorfteeken wilde ; 't welk fy aan de CommilTa-

riilen vragende, en met eenen , offy daartoe van den Trinceva*

Orante laft hadden, kreegen geen antwoord tot haar genoegen ; waar

op fy de Commiilaniien aangreepen , gevangen namen , en met een

Koets- wagen wegvoerden na StoLv.ijk., werdende eenige fchooten

met fcherp na de felve gedaan ; doch zijn na detentie van weynige uy-

ren, door laft van Sijn Hoogheyt
(
gelijk gefcyt word) ontflagen, en des

avonts met een Koetfe weder tot Gouda gebracht.
Eft'cft vsn 't Alle dcfe en dicrgeliike inconvenienten cefteerden op het Avan-

van Sijn cement van Sijn Hoogheyt , en wierden met wonderlijke naaritig
Moghw tot

jieyt en vigilantie alle defecten gefuppleert , en de begonne wer-

ken voltrokken , fo dat men toen eerft fcheen fijne defenfie van her-
j

ten te beyvei-en , en fijne hulpe, naaft God, van Sijn Hoogheyt ;

alleen te verwachten, vaftelijk vertrouwende, dat hy den Staat we-

der foude redden uyt alle de rampen en ellenden , daar in die ver-

fonken lag.

in 't Noor- Inde Noort-Hollandfche Steeden, doch infonderheyt tot Enf^
dcr-Qnar- httyfen , ontvonkte het Avancement van Sijn Hoogheyt fodanig de

gemoederen van de Burgerenen Inwoonderen, dat fo wel vrouwen

ah
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als mannen onder haare Vaandels by beurten en op geappoinöteerdc

rijden met gcheele Cornpagnien optrokken na de Veften , om alles tot

'< het minde toe te voltrekken dat daar aan noch mochtemancjucercn.

Hier in wierden fy niet alleen van haare Regenten exeinplaarlijk voor-

gegaan , maar door alle de vluchtelingen , die haar in groote meenigte,

voornamentlijk uyt Gelderland en Over-Tjjul denvarts gefal veert

hadden , Tonder aanfien van eenige cjualiteyt of fexe , getrouwlijk ge-

vost , door welken algemeenen yver die Steeden impregnabel wier-

den , voornamentlijk die aan de Zuyder-Zee zijn gelegen , alfo fy

door defelve aan d'eene zijde fo min acceflibel waren als aan de andere

• , daar het water het omheen liggende weyland overfrrcomde , en

tl felve een barre , doch ondiepe Zee niet ongelijk maakte.

De Zeeuwen, hoe yveriger Voor-vechters fy haar boven alle an- euinzcc-

pcre Nederlanders altijd hadden getoont voor de Gereformeerde Reli-
Ian

gie en den Heer Prince aan Oranje , hoe meer fy boven andere wier-

Jen geëncourageert door de Vcrkiefinge van Sijn Hoogheyt tot

[Stadhouder , en door deffelfs avancement tot alle Digniteytcn van fij- >

He Hoog-Lorfèlijke Voor-Ouders , want fy wierden daar door gefa-

mcntlfjk als met een nieuw leven herboren , en gebracht tot die vafte

opinie , dat hy voor den Staat foude zijn het Heylige Anker , de

• echte fofaphat en Gide'ön , door wien en door niemand anders

meer den Staat uyt de harde oppreffien deVyanden foude gered en her-

i lelt werden tot haar dierbaare Vryheyt.

: Den Hemel felfs , die dnslang de geheele Campagne door tot uyt- .
He

i

emc
^

fl

:iement voordeel van den Vyand den Regen opgeflcoten , en den Vy- tijde van

:nd begunftiet hadde met het gewenfchte Weer en Wind, fcheen mede ?*!%£*
> * n .1 /Il r I I

«VaaC'-illClU,

n t Avancement van Syn Hoogheyt behaagen te icheppen , want hy
ijn verftoort Wefen aanftonts veranderde , en den defolaten Staat van

:Land m et overvloedigen Regen en favorablen Wind feconceerde,

b dat het felve van veelen , als een byfondere Goddelijke Befchikkinge

'ii Gunfle wierde geremarqueert.

Ta felfs in Engeland , dat met defen Staat in een bloedigen oor-
E
v'c

?sJ
ia

eg lucteerde en worftelde , ontftont niet alleen aan 't Hof, maar ook ov« 't felve,

pnder de hcele Gemeente een uytnemende Vreugde en Blijtfchap , als'*

[laar den jongen Heer van %ede Beer van Rensvpoude, door Sijn Hoog-
heyt expres gecommitteert, de tijdinge bracht van het Avancement
an Sijn Hoog-gedachte Hoogheyt , fo dat daar uyt gefchept wierd •

•en algemeene hoope van een weder-zijds gewenffe Vreede, te meer,
' -wijl de Koning in een Mimre fnb dato den 28. Inlj daar toe ee-

X x x x 2 mV(
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nige hoop gaf,en bekende voldaan te zijn van't gene de Gemeente van

defe Provinciën in dien regarde hadde gedaan,gelijk onder 2^um°,<tf,

te fien is.

als mede aan Den Heer Keur-Vorf van Brandenburg erkenden defe weldaat

ï"bÜJgfdic aan ^inen Neef gefchiet in een Miflïve aan den Staat met {eer fignifi-

Hof, cante expreiïïen , feggende^ Dat hy met [onderlinge vreugde hadde

verflaan , hoe fijnen Neef den Heer Prince van Orange was verbeven

in alle de dignitejten van fijne Voor-Ouderen , fullende Godhertelij^

aanroepen", dat hy defe falutaire Refolutie ten beften van den Staat , en

tot dejfelfs voorfpoet en feekerheyt veilde laten gedyen , met een vajle

hoope , dat Sijn Hoogbeyt alle de Deugden , cordaatheyt , kloekynoedig-

hen , vigilamie Cn goede conduite van deffelfs Hoog-loflijke Voor-On-

deren tot dienfl van den Staat aangeërft (uilen zjjn : T>oor welkers ver-

hejfinge Sijne Doorl: op 't nieuws verplicht was , om het gene y dat van

Sijn Hoog-ged. Voor-Ouderen met haar bloet verkjeegen was,met opoffe-

nnge van het fijne foude trachten te confsrveeren en te recupereereny &c,
©p de tijdin- pjet tweede aangaande, namentlijk dat den Vereenigden Staat door

SynHoogheyts 't voorfz. Avancement van Sijn Hoogbeyt vvierde gered uyt het ge-

blcekt^e" vaar » van door den Buyten-Vyand niet meer gerbrceert te wer-
Koning vau den , fo is feer notabel , dat fo haail de Koning van-Vrankrijk tot Zeyjt

meTfijÏLe^ hoorde, dat Sijn Hoogbeyt op den 9. fuly in den Haag hadde af-

gertot zeyft geleyt den Eed wegens fijn Stadhouderfchap over Holland, refol veer-

de 's anderen daags met fijn gehele Leeger van de Hollandfche Fron- .1

tieren op te breeken , om elders verdere progreflen te doen , even als

of hy hadde willen feggen tegens fijne Officieren : mJMeffieurs nu moe- \

ten wy veorty het Hollandfche Volk^ is op de been y en de Trins van

©range is Stadhouder geworden \ So dat op Holland feer applicabel !

r .

is 't gene Livius feyt van de Romejnen , als fy belegert waren : Tan- i

tus Diüatoris tenor fuit , ut bofes eo creato fiatim a moenibus difcejfe-

rint ; Dat is : T)at het verkiefen van een Stadhouder fuiken fchril^ ,

onder de Vyandenmaahte , datfy terftyont ds Belegerin^e opbraken»

Op de initantien van de Engelfche Ambafiadeurs den Hertog van

Tjuckivtjfm en den Graaf van sirlington (gelijk op pag:6f>2. ver-

haalt is) verliet de Koniug , behalven de Hollandfche Frontjeren . ook

de beyde Hollandfche Steeden Oudewater en Woerden.

êudïJaur^ Tot het verlaten van Oudewater gaf de Koning op den 10. fuly
j

ordre aan den Gouverneur , die in gevolge van defelve met het Garni-

foen, fterk omtrent 2600. mannen, op den 11, fuly 's morgens

om 6. uyren in alle ftilheyt fonder Trornmel-flag met 2, Metaale

Veld-.'i
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Veld-ftukken uyttrok , latende alleen daar binnen een Sauve-garde , en
behandigende de fleutels van de Nieuwe Waarder-poort aan den Bur-

germee/ter Tromper , met verfoek dat hy die Poort binnen dry uyren

daar na niet wilde laten openen , en gafde fleutels van de andere Poor-
ten aan den Sauve-garde, metlaft, om defelve niet te openen voor
den avont. Dit uyttrekken gefchiede tot groote verwondering van de

inwoonders , en met merkelijke alteratie van de Franfche , onder de-

welke een gerucht ontftont , dat de Stad Wefel was hernomen , en
hun daar door de paffagie afgefneeden. De Cjraafvan Hoorn hier

van in fijn Quartier aan de Goede Jan Verwellens Sluys de tijdinge

bekomende, cjuam 's voormiddags omtrent 10. uyren vergefeifchapt

van den Heer van Brederode met omtrent 60. a. 70. man daar

voor , waar op die van binnen den Sauve-garde de fleutels ontweldig-

den , en de Poorten voor den Graafopenden, die daar in trok met fijne

byhebbende Militie , werdende aanftonts gevolgt van den Cjraafvan

Merode met eenige Ruyterye. De Cjraafvan Hoorn van alles gein-

formeert zijnde,, fond in der haaft de Ruyterye met eenige Mufcjuet-

tiers achter op , den Vyand achter na tot onder Montfoort , dewelke

den Graaf van der Nat met fijne Vrouw en Sufter in een Karos met

4. paarden, eneenige Bagagiemet 15. a 16. Ruyters, 2. Trom-
petters en een Sauve-garde van 't Huys te 7\(es achterhaalden , en

met een buyt van omtrent 4000. guldens te rug brachten, en de Stad

befet lieten met omtrent 70. a 80. Mannen, die daar na vermeert,

en de Stad gebracht wierd in poftuyr van fo fierken Fortrelfe , dat de

Vyand naderhand noyt heeft durven ondernemen , defelve te atta-

queeren.

Tot Woerden cjuam in defelve nacht tuffchen den 10. en 11. fufj

een Expreffen, dewelke aan het Garnifoen Patent van den Koning
bracht , om de Stad op hef fpoedigfte te verlaten , en naar 't gros van-

haar Leger af te fakken, dat toen na 's Hertogen-bos en Heafden

marcheerde. Het Garnifoen omtrent 2000. mannen meelt te paard

fterk zij nde,begon op die ordre aanftonts te pakken en te fakken, en de

palliffaden ( waar mede fy de Stad voor een goet gedeelte verfterkt

hadden) in der haaft by na alle weder uyt te rukken , en met haaren

roof en bagagie te vertrekken , als den dag aancjuam , na dat fy alvoo-

rens de Stads-fleutels aan de ,Magiftraat , met bedankinge voor haar

goet traótement, overgelevert hadden. Sjn Hooghsyt den Heer Prince
j
a" ^jF

vanOrange van het verlaten van Woerden onderrecht zijnde, fond nen komr,

derwarts uyt fijn Quartier by Bodegrave een goet getal fo ruyters als
"

ert

de

J,f%y

en Woerden

X x xx voet-
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in defe jral voet-volk , en cjuam naderhand in perfoon met den Graufvan S:irun%

foude poft C11 2ndere Hocge Officieren de Stad rontoni 4 als mede het Kaiteel be-

fichtigen , delibereerende of men de Stad in befettinge foude houden

en fortirkeeren ofniet, By defe Deliberatien moveerden de Ingenieurs

defeivefwaarigheden, die Sijn Hoogheyt op fijn doortocht van Vyu
recht na Bodearave (waar van op pag-.ó^. is gefprooken) hadden doen

refol veeren , om in defe Stad geen poft te vatten , namentlijk dat een

.uymen tijd vereyft foude werden , eer men de Stad kon de brengen

in ftaat van volle defenfie, en dat on der t uffchen de Stad voor de Macht

van den Vyand, die tot Vytrecht lag, qual ijk foude te befchermen

zijn , fonder een feer ilerke befettinge , die men om de fchaarsheyt van

't Volk op de 5. meergenoemde Poften om defen tijd niet konde

nüflen; Doch als Sijn Hooghejt naderhand by het aangrocyen van

fijn Leger gerefolveert was , om tot Woerden mede poft te vat-

ten.', is fulx , apparent door cjuaat-geintentioneerde aan den Hertog

vm Luxcnburg Gouverneur over 't Sticht van Vytrecht bekent

gemaakt , die fijn volk tot Vytrecht voorts liet monfteren , en mar-

cheerde in compagnie van StoHpa en Mombas met 2800. mannen
naar defe Stad , daar hy door een Trompetter de doortocht voor eenig

volk dede verfoeken , 't welk de Magiftraat aan hem niet dorfte af-

flaan , uyt vrees van attaque en mifhandclinge , die fy geenfins hadden

konnen verhoeden, alfo fy fonder Garnifoen waren, enaan'tVoik
van Sijn Roogheyt vryen in- en door-tocht verleent hadden.

De Koning De Koning. , na dat hy den Hertog van Luxemburg en van cPency
i

verncurs
* Seuvèrain van Luxe ,. Pair en eer.fie Qnijlen B<;.ron vanVrankrijk^

over iijne Lieutenant Generaal van deFranfche Legers hadde geftelt tot Gou-
onqjc len,

verncur oyer
>

t stlc [,Jt ZJytrecht en vordere geconcjiieftecrde plaatfen

op de Frontieren van Holland , en den Colonnel Stouppa, Overfte

van de Switfers tot Commandeur van de Stad Vytrecht , brak op
den 10. Jnly met fijn Leger van Zeyft op, marcheerende in com-

's Hertogen- pagnie van de twee voorn. Engelfche Ambaffadeurs en alle de Groo-
Bokh. ten over jiipcrengen , Rhenen en Wageningcn. tot binnen Arnhem^

daar hy den Tnns van £ondè op den 12. dito ging befoeken (die

daar gecureert wierd van fijne wonden aan 't Tolhuys ontfangen ) en

fijn Leger, dat in 3, ^Brigades voor uyt naar Nimwegen marcheer-

de , volgde , en op 't Huys te Oflerholt dien nacht logeerde. Doch
's volgenden daags bcfag hyde Schip-brugge over de Waal leggen-

de , over de welke het Canon , Bagagie en al den geroofden Buytin

uytnemende groote cjuantkeyt gevoert , en 's volgenden daags van het

gehee-
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geheele Leger gcvolgt wierd , dat op den 14, fmty by de Gr.ivc in

en om 't Dorp T^eer-tsfjfel campeerdc , enden 15, dm deSchip-

brugge over de tJ^€aas pafleerde, terwijlen de fc in per/bon

mee fijn Broeder en een grooten Trein van Grandes de redoutabie

Fortreflede ü*avc bcfichrigde, van waar hy fijnen weg nam naarde

Mejerye ttin 's Hertogen- Bos, daar hy fijn Leger met die van Turemt d3ar n;n Le-

en Chamitty, komende 'teerite van Bommel en 't tweede van M^feyk-» ger fich Cür'~

conjiingeerde. 's Konings Leger floegfich neder tot ^Boxtel-, liet Le- met de Le-

gervan Ttïfenne by B erlicom en dat van fchamilly tot ty <?ƒ*/ , waar 8ersva?Tu-

mede alle Advenues en Paflagies van den ^0/?/^ befet, en allen toevoer chamiiiy,

en fecours belet wierd , die in de Stad hoog nodig was ; Want na dat

de Troupen van 't Leger van rharmlly daags daaraan, dat het jaar-

markt in 't Dorp Tilborg geweeft was , het fehe Dorp aan een zijde p^nd^f,
8*

hadden uytgeplondcrt , en nytnement veel Laakcnen , Stoffen, Geld,

Paarden, Hoorn beelten, Meubilen enalderhande W'aaren weg ge-

voert , en ten tijden , als op den Hintumer Mark-dag h( t gehele Dorp
Hmtum als mede de Stad 't Hertoven-bojcb door een dronken Clerk

van de Stads Griffie was in allarm gebracht, op voorgeven, dat de

Franfche op de Stad aanquamen, daar doch geen eenigen omtrent was,

fobeftont het geheele Garnifoen maar in 5. Compagnien, en lagen
zy]ndede

alle de Fortreflen en Schanfen noch onopgemaakt , fonder dat aan de Stad 's Her-

felvc in cenige jaaren deminile reparatie was gefchiet , en waren de ee?ftfee°

Wallen merklijk ontbloot Van Canon , en het Magtóyn van Ammu- flechtvoot-

nitie, daarmede de Grave verfterkt was , van alle welke Deffecten •-'

den Gouverneur Kilpttril^ezn grootelijfic hadde overgefonden,

doch te vergeefs afliftentie verfocht , waarom de Burgers in dien al-

larm voorts quamen inde wapenen, en conjungeerden haar met de

voorfz. klevne Militie op de Rencie-vous , van waar fich eenige Bur-

gers vrywillig met fchuytjes transporteerden na de Oo^r-Schans, een

quartieruyrs buyten de Stad , die (y befetten en repareerden ter tijd

toe , dat fecours binnen qnam ; De refteerende Burgers vielen aanftonts

mede gefunentlijk aan 't werk , en begonnen de vervallene Fortifïca-

tien met fuiken yver en conti nueelen arbeyt op te maken , en de Brug- ^Burgers'
gen rontom heen tot het water toe aftezaagen , dat de Gouverneur *s« „ain

Kilp.itrik^ geraden vond door de Magiftraat te publiceeren , dat de keftaat gé-

Burgers voor haar getrouwe dienften fouden genieten een maand bracht,

vryheyt en exemtie van accijs fo van wijn en bier , als van 't ge-

maal, &c. beginnende van den 15. Jttly tot den 15. ylu^tjli , op
welke eet- en drink «waren de Magiftraat met eenen een fekeren taxt

ftelde
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(lelde , waar over naderhand queftie ontftont , fuftineerende de Pach-

ters , dat haar mofte vergoet werden haare fchaade , die fy op 22. duy-

en met volk Tent guldens begrooten. Defe alteratie wierd ruchtbaar fo in Holland

.

Staffiiteerr, ^ 'Brabant , waar op uyt Bolland derwaarts wierden gefonden

eenige weynige Compagnien te voet en te paard , die daar binnen ge-

raakten , doch het Canon en Ammunitie , dat mede derwarts was

gedeftineert, wierd tot Gorcum weder uyt gefcheept, alfo daar tij—

dinge was, dat Crevecaur verloren , en -de Pailagie na den
r
Bofch

daar door afgefneden was. Uyt Brabant was binnen den Bofch ge-

komen den Graaf van Schtllart met 1800. mannen te voet, die

met het Staaten Garnifoen en met een gedeelte van 't Garnifoenuyt

de Grave, dat geflagen enten deele weder hier binnen geretireert

was , op verre na niet fufficant waren , om defe groote Stad en alle de

Buyten-werken en Forten te defendeeren tegens de dry Vyandelijke

Legers , die meer als 44. duyfent mannen fterk waren , en fèekerlijk

en door den de Stad in weynige dagen fouden geèmporteert hebben , fo den Hemel
regen gefe-

jiaai- n {et hadde gefeconceert met regen , waar door de Stad byna rond-
condcett o o * j

om wierdebeftroomtende Moeraflèn fo diep, dat de Franfcheopde

felve niets het minfte dorften tenteeren , als dat fy met eenige plat-

bodemde fchuytjes verfochten , of fy over het ondergeloopen land

konden varen, dat haar niet gelukte, dewijl defelve dikwijls aan de

grond raakten.' Maer byaldien de MoerafTen door den veelvoudigen

•at de Moe- regen niet waren bevochtigt geworden , foude de Stad door defelve
raffen

.

ho°? weynig verfeekert zijn geweeft, uytoorfaake dat defelve de Stad nu

den.
4

niet fo feer meer verfterken als voorheen, dewijl fy heel ondiep en hard

van gront werden door 't fant , dat de Maas daar op brengt met haar

meenigvuldige overftroomingen , die veroorfaakt werden door de

baatfoekinge der aangelande aan de Maas , dewelke defelve Rivier

met haare kribben en bepaalingen , om meer Land aan te winnen,

fo benauwen , dat fy by fterken regen , ofhet fmelten van de fneeu in

het gebergte van Lujkjr- en Walfch-Land, nootfakelijk moet over-

loopen.

Coriftitutie 't Selve obflacul vonden deFranfche mede tot Hcufden, want als

van Hcufden. fy 1Tiede omtrent defelve tijd die Stad met eenige troupen recogno-

fceerden, vonden fy defelve mede rondom in 't water leggen , dat haar

- *dede te rug keeren ; want fonder dat , ware die Stad mede in der haaft

verloren gegaan, alfo fy wegers haar veelvuldige inwendige gebreeken

weynig refiiïentic hadde konnen doen.

3r«-4. Tct Breda > daar binnen 't jaar vcor defen wonderlijken oorlog de

Pallif-
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* PalMaden uyt de Grachten aan de meeft-biedende waren verkoit , en

7 de Heggen tondom de Wallen tot de grond toe afgehouwen, op voor-

^ .geven , dat fy wederom te beter Tonden groeven , en dichter in een

wallen, ('t welk van Bergen-op-Zoom welkers verlies geheel Zee- « 3(rF^
land ibude geftelt hebben in 't grootfte gevaar , van overheei t te wer-

°m'

den, mede gefeyt wort , dat de burgers van ^Jtytiddclbtirg om fijn

flechte befettinge en defolate Fortificatien moften bewaren ) was de

vrees niet minder, en de fecuritcyt niet grooter, als in de nabuyrige Gc-
neraliteyts Plaatfen , die gefamentlijk om haare vervallene Fortifica-

tien , geëvacueerde Magazynen , en kleyne Garnifoenen aan het wiffel-

vallig lot van fo veel andere Plaatfen hadden moeten participeeren , fo

die defecten in haar laatfte noot door de goede voorforge van Sijn Hoog-

heyt den Heer cPrincevanOratige niet wat waren geredrcflecrt, en de

Garnifoenen door den Gouverneur van de Spaanfe Nederlanden den

Heer Graaf van ^/tontery met Spaanfch Volk verfterkt ; Want
*Breda 900. Bergen op Zoom 800. mannen Huift- 4. Compagnien,

derffted*
1'*

Sluys 7. Compagnien , en 't Sas van Cjent 4. Compagnien hadden met spaans

binnen gekreegen , 't welk den Franfchen Koning fo mishaagde , dat
dci

k
bèwaarr

'

hy met eenige bedreygingen den Graaf van ±5Womery fochttein- <iatde En-

duceeren , om fijne Auxiïiaire Troupen uyt de Hollandfche Frontier- ^adein™*
fteden weder te rug te ontbieden , en als hy fag , dat de Graaf tot vol- den Graaf

doeninge van de Alliantie Defenfieftuffchen Spanjen en de Cjeunieer- foekerTatTc

de Provinciën in December des j aars 1671. opgericht , fijne Trou- «<icn<

pen in de voorfz. Steeden wilde laten blijven, focht hy hem daar toe

door de Engelfche Ambafladeurs Buckjngam en */4rlington te per-

fuadeeren , die hy met fijn Lijf-Karos nevens een fijner Minifters , on-

der convoy van 500. Ruyters van 'Boxtel naar Antwerpen font

hem voor {lellende , dat hy lich foude gelieven meeftcr te maken van
die Steden , die hy met fijn Volk belet hadde , en die fijnen Koning van
outs noch rechtvaardig toe quamen , en by aldien hydaar in mochte
eenige difficulteyt vinden , prefenteerden fy hem met alle macht te af-

fiileeren •, Doch als hy fulx weygerde, flont de Koning van Vranhjijk^

verlegen , fiende dat hy in fijnen viótorieufen cours geiteut was door de

r ontwakinge vandenNederlandfchen Leeu, die dus lang noch geiluy-

mert hadde in fijnen ouden Tuyn , de welke door verfuym en have-

loosheyt was vergaan , en vervallen tot ongebruyk , welkers overige

oude Fundament-palen hy fiig vernieuwen, en in plaats van de weg-
geroofde andere oprechten , die onvervriggelijk waren. Tot reparatie

van defen Nederlandfchen Tuyn fag hy afkomen de Troupen van

Y y y y Sijne
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Sijne Keur- Forftelijke 'Doorluchtighejt van Brandenburg uyt der

Mar!^ Brandenburg , en tot der felver feconde die van Sijne Keyfer-

lijl^e Majejleyt van Egra in Bohemen? dewelke hoe wel feer langlaam

avanceerden, nochtans door haare ontfaggelijkheyt fo veel te wegen
Konmg brachten, dat Koning Louis dede delibereeren , hoe hy ten i. fij-

bereertop* nen Staat niet alleen tegens de nieuw aan komende Machten met
vierpoin- Contra-AIliantien, maar ook felfs i. fijn Perfoonen 3. de Geconcpc-

ileerde Plaatfen ibude verfeekeren , en hoe hy 4, den Keyfer, s.^

den Keur-Vorft van 'Brandenburg foude doen refiiieeren van haare

Traótaten met de Staaten opgerecht , en van haare voorgenömene

cfelfeynen.

fu hme°t
ehy

V& eer^e e11 nodigde werk, dat de Koningvan Frankrijk- bjF.

nieuwe Al- der hand nam. , was , dat hy den Hertog van Monmouth , den Hertog

deverfceke'
van Tïuckjngam , den Graaf van Arlmgum en den Vieomte de

*ea, Hallifax , alle gefamentlijk gevolmachtigt van Sijne Konipkjijkc^

JMajf. van Engeland , focht te induceeren tot renovatie en prolonga-

tie van het Traclaat tuiTciien de beyde Kroonen op den 12. February

16 jz, opgerecht, waar van de t jd by na geëxpireert was, 't welk

renoveert hem (o verre gelukte , dat hy met de voornoemde Engelfche Heeren

hndSe floot een Traclaat
,

't welk onder TS^am". 58. te leienis, waar by.

Alliantie,, expres geconditioneert wierd , dat geen van beyde Koningen foude

vermogen te hooren na eenige voorliellinge van Vreede , fondcr het

felve terltont aan mal kan deren te eommuniceeren , noch aan te nemen
eenfge aanbiedinge , die feparatelijk tot haare avantagien foude mogen
werden gedaan, nochte eenige fatisfac~lie te accepteeren, ten zy den an-

deren Koning alvorens foude wefen voldaan van 't gene aan hem foude

Hm?l™t
lJn

z ijn gegeven. Dit nieuwe Traclaat , daar van naderhand op den i^y
word bekent ^ugujli tot Londen de ratificatie gewiifelt wierd , fonden de Engel-,

li« haaren fche AmbafTadeurs met de Éyfchen en Conditien (onder 7\(um\ 59.)

'vaah '("h" °P c 'cu;e^e fy beyde Koningen confenteerden Vreede te willen maken
met de Heeren Staten Cje>ieraal,aan Sijn Hoogheyt over (dien {y wiileiv

dat door haare Ho: Mog; was gevolmachtigt , om te handelen
?

eiï

met Engeland te fluyten) hem by een brief (onder Num\ 60. ). no-

, .. tiiicecrende, dat Sijn Hoog -gemelde Hooghejt daar op binden den
tijd van 10. dagen foude gelieven te antwoorden.

waai' mede ö D
"

N

Syn Hoogheyt Sijn Hoogheyt den Heere Pnnce van Orange met dtefe conditien in
komc ter fe Vergaderinge van haare Ho: Moa: komende , feyde difficulteyt te
Vergaderm- O --.» &

, , / ,

}
•,

ge van haare maken , om lijn adv;js daar op te leggen , (dat hy verlocht was te wil-

«£& hy°ïif-
^en geven) om reedenen , darter ymand uyt de Leden prefent was , die
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hy oordeelde, dat daar van geen kenniffe behoorde te hebben. De
ficü \ teyt

Heer de Groot , die niet en kondè ignoreeren , dat het fijn prefentie maakt,. «Je

was, die Sijn Hoogheyt incommodeerde , ging met de andreGede- ^baTe»,
puteerdens van Holland na de Vergaderinge van haare Ld. Gr: Mog-. oni

^
e P re

"

om van haar te weten , Wat fy geliefden , dat op de{e Sijn Hooghejts rokeren

propofitie foude werden gedaan, en gaf daar door gelegentheyt aan Heer'

Hoögft-gedachte. Sijn Hoogheyt, om met de begonne propcfitie

voort te varen , en te feggen , dat aangefien de Perfoon . die hem in de

weg was gewcerr , daar niet meer prefent was , hy geen difHculteyt

maakte , fijne propofitie te vervolgen , en fijn advijs op de voorfz. con-

ditien te geven , 't welk was , dat hy goet en bloet voor 't Landprefen-
teerde , enjich liever injlukk^n wilde laten kappen , dan op [alken voet

te tratteeren, enfofchandeltjkw Vreede te (luyten, daar aan men niet be-

hoorde te denden, veel min daar van tefpreeken.

Maar alfo Sijn Hoogheyt ondertuflehen niemand hadde genoemt,

dien hy fufpecleerde , fo proponeerde Haarlem 's anderen daags ter

Vergaderinge van de Staten van Holland , dat dewijl* Sijn Hoogheyt

gifteren eenige perfonen gefufpecteert hadde , voor dewelke hy fijn ad-

vijs niet en hadde willen uyten , die noch de Vergaderinge niet bekent

waren , dat die perfonen behoorden te werden bekent gemaakt , en

daarom Sijn Hoogheyt verfocht , die te willen noemen , om als dan

nader daar mede voor te nemen , 't gene bevonden foude werden te be-

hooren, waar op gerefolveert wierd , Sijn Hoogheyt door Gedeputeer-

dens van Haarlem, Delft, Gouda en Hoorn te verfoeken, dat doch die

perfonen , die hy fufpecteerde , wilde bekent maken , met het gene,

dat tot haaren latten foude hebben. DefeHeeren met Sijn Hoogheyt dien hy daa*

daar over geconfereert hebbende , deden op den 23. July byfeekere
nanoem c'

Commiffariflen rapport , dat Sijn Hoogheyt die perfoon , dien hy

hatft ter Generaliteyt hadde gefufpecteert , om fijn advijs in prefentie

van defelve te uyten , hadde gefeyt te wefen den Heer Pieter de Groot ,

en dat om die redenen , dat Sijn Hoogheyt meynde , dat dien Heer fich

te verre met Vrankrijk hadde ingelaten , meer als hem in mandatis was

mede gegeven.

De Heer de Groot vreefende , dat hem hier door een groot onheyl waar «p de

foude overkomen, wierd te rade , om fich met fijne familie van *Delfs- "J", u

e

yt

haven in een jacht naar ontwerpen te falveeren , van waar hy tot ha Land

fijne verfchooninge aan de Heeren Staten van Holland en aan de Stad

Rotterdam fchreeftwee brieven , die onder Nam". 61. telefenzijn.

Het tweede aangaande , namentli ik de fecuriteyt van de Perfoon van *•. Hoe \y
<7?

'
, fijne Pe-t-

Yyyy 2 den
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foon foude den Koning van Vrankrijk » fo refolvcerde hy , om te poft te vertrek-
mreekercn

' ken naar
cFans , gelijk hy ook op den 16. July met fijn Broeder

deKonir.o ^20 Hertog van Orleans enveele andere Grooten van Boxtel over
vertrekt na Po (lel-, Lummen , TJfie'ft , Hibloa , Charter oy , en Jghtefnoy onder

eenConvoyvan 15000. paarden, nadat alle de Bruggen op de Ri-

vier ak Chxüne achter hem waren afgebrooken , om van het Staten-

volk uyt Maftricht niet vervolgt te werden , in fuiken fpoet vertrok;

daar hy dat hy op den 1. Augufli 'savons tot S'. Germain aanquam, daar

Som"" hvdoor haareMaj. en alle de Dames van 't Hofmet groote vreugd*

wierde gerecipieert , en van alle de Souveraine Hoven , als mede van

de Magiftraat der Stad Taris met Harangues over fijne groote en

fubite Progreffen gecongratuleert , proponeerende de Provooft van

de Koopluydcn , die uyt den naam van de Stad oreerde , dat de Stad

/ wende te mogen vertonen haarc genegenthcyt tot Sijne Majefteyt,met

defelve een Intrede te formceren in gedaante van eenTriumph over fij-

ne Conqueften , daar op de Koning met beieeftheyt antwoorde, dat hy

oordeelde tot födanigen Intrede geen fufficante ftotfe te hebben , waar

by hy ook niet wilde , dat den Adel of de Burgeren meer onkoften fou-

den doen, als wefende door die korte Campagne airede genoeg be-

fwaart , miar dat de Stad 't beft foude doen , fo fy 't geld ( te weten

6ooo„ kroonen , die daar toe waren gedeftineert) foude employeeren

tot eiraat van de Stad , gelijk men in Holland dede , oftot Wer-
vinge van Krijgs - volk , dat tot uytvoeringe van den Oorlog wel foude

te pas komen.

Hier door namen eenige Franfche occafie , om te feggen , dat haa-

reii Koning niet weder was gekomen als een Triumphateur , maar als

een Koopman , die men niet gewent was pompeufelijk in te haaien.

De eerfte befoignes van den Koning tot Paris vielen over nieuwe

Lichtingen van Krijgs-macht , en over de vermeerderinge van de Fi-

nantien , tot onderhout van de groote laften des Oorlogs , dien hy fag,

dat veel eer een begin , als eynde begon te nemen.

f u^a "laf-
^cr^ vcr ^M a ^s ^e Koning van Boxtel was vertrokken , begaven

fadeurs ver- fich de Engelfche Ambafladeurs mede op reys na Cales , van waar fy
trekkea, Q^ ^en j aat f{;en jH[y mct ecn jacht t'Zee gingen op Douvres en .

voorts te Lande na Londen,

als ook den Kort daar na wierde de Koning door den Prins van CottcU met den:

Co"dc7öcc. meeften Adel en Volontairen, en de Engelfche Ambaffadeurs door den

Hertog van Monmouth na haare refpective Rijken gevolgt , waar .,

mede de geheele Campagne, die vanden 1, Mey tot den 1. A*->
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gttfii maar geduyrt hadde . en de verdere progreflen der Franfchen ful- ma f<entfe

ken cynde namen , dat fy naderhand geen eenige plaatfe meer op de een eynde

Nederlanders hebben gecontjuefteert , uytgenomen alleen de Stad Mg,?c
,

;

Ca,ll ' ,

Maftrmht in 't jaar 1673, daar van hier na breeder.

Tot het derde, namentlijk tot feenriteyt van fijne nieuwe Conque-
3 . Hoehy

flen ftelde Konink Louis voor fijn vertrek van Boxtel den Marfchall^ fl|ne "'euwe

deTurenne tot Cjeneralijfimtts over fijne Legers te Velde, om met roude ver-

defelvedie Conqueften van buyten tegens de aannaderende Keyfer- fee
^
eren» fo

1 j <d j van bu\jf€ii»

lijke en Brandenburgfche Troupen te dekken, en der felver deüeynen

te obferveeren , tervvijlen die tekens de Vyandelijke Aclien van Sijn

Hoogheyt den Heere Prince van Orange van de binnen kant fouden be- ais van bin-

{chermt werden door den Hertog van Luxenbttrg en andere Groo- lien
'

ten met een vliegend Leger , dat fy ten allen tijden uy t de Garnifoe-

nen der geconquefteerde Steeden en Forten konden formeeren. En
op dat de Geconquefteerde Provinciën en Steeden by occaiie niet

mochten revolteeren , en het jok van haare halfen fmiiten , daar mede
fy fwaar gedrukt wierden , mitsgaders dat fy de Siciliaanfche Vefper

niet mochten vernieuwen , en al de Franfche te gelijk ombrengen,

dede hy alle de Ingefetene difarmeeren , en bediende fich van de Les

van den doortrapten Macbiavel , diehy en fijne Voorfaten in alle

geconquefteerde Landen ook hadden gepractifeert , van dat fj de

nieuwe Coxqueften door fwaare Finantien moffen uvtputten en arm ma-

ken, om den onderdanen de middelen te benemen , [onder dewelke fy in

haare rebellie met [ouden konnenfubjifteeren ; Tot welken eynde hy tot en door

Generaal Minifter en Intendant over de Juftitie , Politie en Finantie in „aiiciea,

de geconquefteerde Landen ftelde den jongen folbert Heer van

S. Pott mtre , doch alfo dien Heer te medocrent en bezadigt was , om
den onderdanen met het hayr ookdehuyt afte halen, lowierd korts

daar na in fijne plaatfe gcftelt S r Robben , die door fijne liftige daar over hy

invent'en en praólijken , om de Luyden te fchatten en te fchaven , uyt s^. Robben

een flechten ftaat zedert 2. jaaren was opgefteegen tot een publijken

Minifter van de Finantien. Defe volgden geenfins na de Voetfta-ppen

van fijn Groot-vader dien beroem den Rechts-Geleerden A-vuns Ro-

berttts , die in fijn Boek De %&Hi Judicatis , door 't welke hy fijnen

Naam heefc geëternifeert, defe les geeft, dat men omtrent de Finantie

en Executie ook met fijneVyanden compaflï: moet hebben , maar ftel- d!e rondet,

de fich door fijne onafmeetelijke gierigheyt , voor de Wereld tot een ontfarraings

exempel, dat alle onmenfchelijkheyt te bovengaat-, want hy niet al-

leen veele'Rijke, puyr op gefingeerde pretexten, bracht tot den bedel-

Yyyy 3 ftaf,
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ftaf , maar ontroofde ook de arme Weduwen en Weefen

,
ja de Gods-

huyfen, die tot onderhout der behoeftigen gefticht waren , van

haare noodruft , fo dat die miferable menfehen fo ellendig wierden ge-

afHgeert, dat veele in groote miferie en droefheyt vergingen.

4. Hoehy Tot nct vierde, te weten doe Koning Louis den Kejfer en den

den Keyfer Keurvorft van
r
Brandenbttrrr fcude doen refilieeren van haare Traóra-

ïeu'votft ten met de Staten opgerecht , en van haare voorgenomen Defïeynen
,

I
an

i

B " n " refolveerdehy, om alle krachten in tefpannen, en alle bedenkelijke

foude doen middelen te gebruyken , die fijne intentie fouden konnen bevorderen.
r -fiiieeren j)en Kev fcr rfcen nv we j w ;ft j at n ;ct alleen om fijn èys(en Intereft
van n:ne ' . ,

'
.. r r ' *L3

Travaten en om de Securiteyt van 't Rijk , maar ook ielfs om fijne Guarantie op

™n aaSgc-""

'

l Traclaat tuffchen de Staaten Generaal en den 'Bijfchop van MwA,
gun, fler op den 18. April des jaars 1666. tot Kleef opgerecht genoot-

faaktwas, om fich te interponeeren in defen calamiteufen Oorlog,
om den welken te bluffen, hyin luny des jaars 1672. aan Vrankrijk,

doch te vergeefs , fijne Mediatie aangeboden hadde ) fecht hy door

Den Keyfer fijnen Minifter aan 't Hof tot Weenen genaamt Grtmonville op den
foekt hy IO# Auïutti 1672. in een audiëntie en nadere conferentie met den
ce ft 3311

door Gre- Opperften Hof-Cancelier Sijne Keyferlijke Majejieyt van fijn voor-
monviüt, nemen afte trekken , door groote prefentatien en beloften van fijne

finceriteyt en onderhoudinge van de Weft-phaalfche Vreede, Sec.

(daar van op pag. 17a. breeder gehandeltis) waar op hy begeerde

een Categorifche antwoord , en by weygeringe , dat dan den Koning.

fijn Meelter gerefolveert was met de geheele Armee 't Rijk in te mar-

cheeren , en door de Wapenen fijne feauïteyt te maintineeren , daar

by voegende , dat de Engelfche Ambaffadeurs 't fehe aan Spangien

geproponeert hadden , en dat tot dien eynde de Koning fijn Meefter

met Sijne Majeflejt van Engeland een nauwer Alliantie opgerecht

,

. hadde; Doch als Gremonville fag, dat hy na diverfe conferentien

met den 'Vorfl van Lobkpvvits niet konde vorderen , maar dat den
Marfch van de Keyferlijke Auxiliaire Troupen naar beneden voort

daatna
ging, dede by door een expreffen van alles notificatie aan fijnen Ko-

door een ning , die aanftonts daar op felfs een Miflive fchreefaan den Keyfer

,

Vief, waar jn j^y klaagde over ciefleJfs refolutie , om fijne Troupen afte fen-

den, en prefenteerde , dat by aldien Sijne Keyferlijcke Majefteyt fijne

Troepen weder geliefde te rug te ontbieden , en fich de faaken der

Hollanders niet aan te trekken, hy hem wilde guarandeeren met de

Koningen van Engeland en Sweden, en daar en boven fufficante ofïagie

prefteeren, dat hy 't Duytfcbe Rijk. geenfins foude ledeeren, doch

alles
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alles te vergeefs , houdende fich fijne Kcyferlijke Majelteyt by 'c Tra-

vaat van de Publijke Securiteyt , en generale Befcherminge van het

Keyferrijk, mitsgaders by de generale wapeninge , als het elfentiecle

poi'n<5t, 't welk na een arbeyt van veele jaarenop den 1. Angufti tot

Regensburg was voltrokken doorde dry Collegien , te weten die van

de Keur-Vorften , dePrincefr en de Vrye Steeden van 't Keyfcrrijk,

ïijnde 't felve Tra&aat van den Keyfer geapprobeert en valt geflclt,

dat de Circulen daar op fouden beginnen te ageeren. Ter felver ver-

gaderinge was op den 5. Augufti mede gearfefteert een generaal Ver-

bod van alle vreemde wervingen in 't Rijk , fpecialijk die van Vrank-

rijk, en wierd mede gerefolveert , van door een Ban t'huys te roe-

pen alle de Duytfen , d$ ionder verlof ergens anders dienen , als in

het Keyferrijk.

Den Keur-Vorft ,van Brandenburg focht hy door fijnen Minifier

den Conté de la Vamion onder prefentatie van io. Tonnen Gouts, on-

der reftitutie der Steeden in 't Land van KleefV en reftauratie der ge-

demolieerde plaatfentot de neutraliteyt te induceeren, en om fijne Al-

liantie op den 6. May 1672. met de Staten aan gegaan (als onder

Num°. 12. blijkt) af te -treden, en fijnen voorgenomen optocht te

ftaaken , doch.hadde daar fo min ingre/Jïe , als by den Keyfer ;. want

in plaatfe van dien verhaaite Sijne Keur-Vordelijke Doorluchtigheyt

fijnen Marfch temeer., en begaf fich op den 22. September daaraan

volgende in een Tra&aat van Afïifïentie en Mutuele Defenfie met

den Ketfcr-, den Koning van Denemarken, &c. fo als dat onder Nura".y,

te lefen is , en fond een Minifter , om het Franfche Leger te volgen

,

en deffelfs actiën en mefures te obferveeren , gelijk den Comte de U
Vaudion wegens Vrankrijk mede het Leger van Sijne Keur- Vorfte-

lijke Doorluchtigheyt volgde, die hoewel . met fijne Armee in vollen

optocht was , fijne gedachten echter mede het gaan over de middelen,

om de Strydende Partyen te brengen tot een Vreede, en het gehceie

Chrillenrijk tot een aleemeene. Rulle-, om welke oorfaak hy voor

Ervoye naar Engeland fond den Heer Cracou , om aan die Majelteyt

fijne Mediatie aan te bieden > maar kreeg alleen tot antwoort , dat

men die Mediatie niet konde aannemen & alfo Sijne Ka;r- Vonlelijke

Doorlucht:gheyt als Hooft, van ,£e
#
n, Armee te Velde was gekomen

voor de Hollanders , daarjiy (fch.nochtans tot die tyd toe geen Vyand
aan Vrank/ijk. ofymand andeis 'verklaart hadde.

Tot vafter Alliantie fond Vrankrijk.v°0ï: Ambafladeurs na Sleden

den Marquis de FeuquiercS) naar Bejeren den Duc de Vitry , naar

Menn

doch te- ver-

geefs.

Kenr-Bran-
deiibtirg

focht h>
door La
Vangion,

doch mede
te veigccfs

en anders

Punten
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fochc hy t^tents den Marquis deVaubrmiy naar Tricr Duc de Wttrtenberg*
door andere en na je cpg[s j^ Marqois ^'Angenu , met fpeciale laft , om aan

die Hooven , in ferieufe termen bekent te maaken , dat de Intentie

van Sijnc Majeitevt alleen was, om de ruft van 'tDuytkheRijkte

preferveeren , voor dewelke hy altijd hadde getoont een imguliere

afrectie en inclinatie.

Lof van Yf\er vooren hebben wy mentie gemaakt van den aanflag der Fran-

eurg, fchenop jiardenbnrg-, doch om de connexie van de hoogwichtige

materie, die aldaar vernandek is, niet te breeken, hebben wyde-
felve ace'e gcreferveen tot deie plaatfe, om alhier een exempel te

geven tot eewiger memorie van de heroïke Burgers van Aarder.burg ,

en tot oneer van alle de Steeden , dewelke elx door haare lafhertig-

lieyt den Staat hebben veroorfaakt die Calamiteyten , daar van de

fchaade noyt gerepareert, en de fchande noyt uytgeveegt fal werden.
Defleifsbe- Aarden'Burg is- een van de outfte Steden , ende eertyds de

voornaamftc van dat Geweft geweeft , want fy was de treflijklie van ai

de Ylaamfche Zee-havens. Bucelinus in 't eerfte fijner Jaar-boeken on-

der Qotariusde 1 1. fegt : Rodenburg, dat men r.n Airdenburg noemt*

was een moeder aller Steden van dit geweft , want fy was 2000. treeden

in haaren omkring, en hadde een becji.amen haven tot vijf honden
fcheepen , met ;. Kafteelen , 'teen in 'tOofren, en 't ander inliet

Zuyden. De Hunnen , Wandalen , Noormannen en infonderheyt de

vernielende Zee-golyen , d:e de wreedfte van alle haare Vyanden ge-

weeft zijn , hebben alle de teekenen van haar voorige groothevt

deerlijk verwoei!: ; invoegen dat men de voorlede tijd , in dewelke

fv heerlijk blonk , in 't grafder Vergetenheyt moet befluyten , en haar

oorfpronk of" tweede geboorte met het vertrek der on^eftuvme vol-

keren beginnen ; want het is buyten alle twijrïel , dat defe Stad voor

dry honden jaaren weder met muyren geflooten , met een gracht om-
ringt , en met poorten en een haven verciert is ; Maar naderhand heb-

ben de ellenden de inwoonders verdrukt , 't geklank der Trompet-
ten en Trommelen heeft haar welftant vermindert ; en de wasdom van

SImjs heeft haar byna ledig van volk gemaakt , waar doorfe fo veran-

dert k, dat fy haar fel fs niet meer gelijkt. Haare Wallen zijn fowel

geproportioneert , dat fy voor een voornaame FortrefTe veiilrekken

kan , als die worden onderhouden , maar wegens alle de voorige on-

heylen was defe Stad by de Genëraliteyt in fo geringe eftime , dat de-

felve nauwelijx een jaar voor defen Oorlog foude gedemanteleen zijn

geworden , fo niet die van Zeeland haar daar tegens hadden geoppo-

fcen,
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feert , k gronde , dat door 't verlies van yiar :j Siujs , en

door verlies van Sluys 't geheele Zuuirs-£raba>:i , e:

fc.cn blootibuden leggen tegen* jke

attaquen,die de Franfche of Spaanfche van de \ .:::::

.

en wijlen tegens haar mochten komen t'ondernemen. Doch hoewel de verrji crr.-'

errective den & geen voortgang nam , fo was de »«&%-
Fort.; rica:ie dc::elver,dcor manquc:: :eparat;e,fo vervallen.

de Gracht ter. tijde,aJ p Franfche m-
;n 2. voeten v- . de Wallen ,_een Sto::

of Paliiiïaden hadden.

Hï :b onbloot, dat daar ge* voor- .

: was tot rel": rten tijd , zijnde de Wallenrond

..: met 9. lichte Stukken Canon befet, daartoe : jen
^ ,c'

Conftapel was.

Doch
en vcibetert deer ce couragie tn edelmoedige 165. Bur- ..

CtKfi en 7f. Soldaten,

tot den laatiten : . . ce

::en van die d

wonnenehaareglcne bouwen. Defe Helder iC~z,

rfchap k: ien Al.ircuis ce 2\ jy.c-- c Q ::.:

Slath op ordre des Kcnir.jjs van Vranknjk uvt de Gecc

uniche en Brabantfche Steeden een Cc: -. a. 6.
|

duvfent :. mtrent Deynfe l e, over

het Territoir van de Spaanfe Nederlanden (fonder eerfl van der. Gou»
.eur den Graaft g verfoei

in aantocht v 4, Veld-ftukken , < ce onfterk

dt te befpringen , dochten 3e-

len van defenfie , waarom :;. haare Wachten verdubbelden , alle poften

naar vermogen van haar kleyn getal wel befètten , en uyt liet

zijn uyt< n voorraa

over wis , waar mede fy nadere kondfehip van de

diefy tegens den avond ook met feekeren bi de

Vyand van intentie v r dien nacht :. . Tn

plaats van door i te verflaD 10

I andere Stee: 1 re couragie te me. 1

.entlijk refolveere

dan haar in de Franfche Slaven)

_ ncoura^eert door feekeren L . :> en door Elias Titel man
Zzzz Va
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Vaandrich van de Compagnien van den IJ. Colomel Cau , die deler

Stad Commandeur was , en om fijne abfentie het Commando provifio-

nelijk gelaten haddeaan den voorn. 'Beekman.
die de Srad j)e Vyand ondertulTchen aannaderende komt op den 16. dito

'
's morgens naar giffinge om twee uyren (alib de Klok van 't flaan was

opgehouden) over Smetjes- Brugge vcorby de Koekuyt aandeZuyd-

ooft-zijde van de Stad , daar op die in allarm , en alle de foldaten en

burgers op haare gedefigneerde poften raakten , daar fy den Vyand
couragieuielijk met haare Mufquetten en Canon , dat met fchroot ge-

laden was , in wachten , tot dat hy met alle macht fo te voet als

te paard feer furieufelijk onder het geklank van trommels en

trompetten , met een groot geroep en getier Tue , Tue , regel recht

op de poort aanviel,, marchcerende het voet-volk voor uyt met
den Degen in de eene , en met een Takke-bofch in de andere hand,

werdende van de ruyters van achteren met de bloote rappieren aange-

nuar dapper dreeven , doch van die van binnen 10 dapper ontfangen , dat fy met ver-

wora
aSea

lies van 4. a. 500. doden en gequetften moften aftrekken , nadat

fy 2"j. uyr geftormt hadden. Na defe retraite fochten de Axrden-

bur ers met tiytvallen onder 't faveur van 't Canon de Smetjes Brugge

af te breeken , om den Vyarid den pas tot de wederkomft af te mijden,

maar wierden door de Franfche Cavallerye belet, en vonden onder de

Franfche doden ook veelefwaar gequetften, die de zy^ardenburgers

verfeekerden , dat de Franfchen d:en volgenden nacht met veel meer

machts de Stad foude komen beftormen , waarom fy naar S/uys , Vlif-

fmnen en Middelburg, fonden , om eenige aiTïftentie van Volk en

Ammunitie, daar op fy ook 's avonts uyt Sluys gerenforceert wier-

De v d
^en met omtrent 60. foldaten onder den Capiteyn Oldenburg en

hervat den met eenige wagens vol Ammunitie, 't welk de Aardenburgfche Hel-
itoim,

j^n p 't nieuws fo animeerde, dat fy den Vyand weder met verlan-

gen inwachten, dewelke met 2. a 3000. mannen verfterkt zijnde,

des nachts om 1 2. uyren met fo fchrikkelijke furie wederom aanvielen

dat fy fich in der haaft meefter maakten van het Ravelijn voor de L3nd-

poorte, en de Val-brugge van de Binnen-poorte nederwierpen , op
welk moment in de Stad tot fecours van VUffingen quam den Colonnel

Elbert Spindler* met i5o.mannen meeft boots-volk gelicht van't fchip

van den Commandeur fa*i Mattbyfen ; die den avanceerenden Vyand

v

,

o
" a"

e

W0rt
van ter zijden fo dapper aaniaften; dat hy voorts van de Poorteen

tweede maai Brugge confufelijk moft retireeren , waar op die van de Wallen haare

chSJT* Mufquetten op de Franfche>die in 't Rayeleyn met meenigte waren ge-

dron-
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1

drongen, fo fterk loften,dat fy om quartier riepen, 't welk haar gegeven

wierd , mits dat fy haar geweer nederleyden , en de buytenfte Valbrug-

ge fclfs ophaalden , waar door fy haar in 't felve Raveleyn felfs opfloo-

ten , en afwachten tot een Officier uyt de Stad geamrteert met 8. a 10.

mannen in 't Raveleyn de Officieren met 4. a 5. tegelijk afhaalde torfiingroot

en binnen bracht , die met een compliment ontfangen , en gefet wier- veihes »

den in verfeekeringe , zijnde de Officiers 39. en de gemeene foldaten

613. mannen fterk.

In defen ftorm bleeven omtrent 200. Franfche doden leggen , en

wierden 3 2. boeren-wagens met pequetften afgevoert , dewelke met

de gevangene , en die fy in den eeriten ftorm verloren hadden , fur-

monteerden de nombre van omtrent 1500. mannen, na de eygen

calculatie der Franfchen. Met dit verlies vertrokken de refteerende ,
daarmede

xiv vciticKr

Franfche dien aankomenden namiddag van Eede , een halve mijl van

jiardenburg gelegen over Maldeghem , Klijte , Knejfelaar , en fo

voort na de Vaart van Brugge op Gent na Cortrijk > brandende en

ruïneerendc uyt fpijt onder wegen op der Staten bodem , al wat haar

voorquam , onder anderen mede de Kerk van Eede, met haar voe-

rende fo veel beeften , als fy konden bekomen. So ongelukkig defe

Attaque voor den Vyand was , noch gelukkiger was de dcfenfie voor

de geattaqueerde, alfo fy behalven een goede buyt van de Franfche do-

den en gequetften , en behalven 16. wagens met fachines van buyten

ingebracht hebbende , niet een eenig menfeh verlooren hebben, zijnde LofYer Aar-

alleen maar 2. 33. licht gequeft. Van defe heroïke Actie mcr'tceren
vxolïwenf

de vrouwens niet minder lof als de mannen,want fy als Amazonen met

hoeden op 't hooft haar over de Borftweringen aan denVyand als man-

nen vertoonden, en voor haare Mannen de Bandeliers vulden , en alle

nootwendigheden aanbrachten met fuiken yver,dat wanneer de koegcls

en fchroot tot het Canon begonden te manqueercn,fy de fpijkeis en ge-

wichten uyt haare winkels aanbrachten , en de yfcre potten in ftukken

floegen, om in het Canon te gebruyken. Een defer heldinnen kapten

een Fransman beyde de handen af, fo als hy de borftweeringe van buy-

ten opklauterde , "een andere nam een Franfchen Officier in 'ruytval-

Icn gevangen, als de Vyand retireerde. De kinders felfs hebben niet

nagelaten 't gene fy dochten haar devoir te zijn in de afïiftentie van

haare ouders , met aanbrengen en lopen.

Door dek wonderlijke courage fal die kleyne Stad c/fardenburg

by de wereld en pofteriteyt fo veel Eer en Lof meriteeren , als alle de

veroverde Steeden fchande behaalt hebben met haar haaflig overgaan

Zzzz 2 aan
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aan den Vyand , welker getal en meenlgvuldige namen niet fonder by-

fondére alteratie konnen geicfen en overdacht werden by ymand , die

noch Nederlands bioet in 't lijf heeft.

Naamen .lei j)e ver] rene Steeden en Forten in 't Land van Kleefwaren Orfou,

steeden en RijnberkjBttrijk? Wefel, deLipper-Schans, '~Rees, de Reefe~Schans y Em-

NeïSaid rn&nk^ 't Huys te Gennep., 't Tolhuys en Schenkenfchans \ In de Graaf-

fchap van den Berg 's Heeren- Berg en 't Huys te Vijl ; Aan de Maas,

Grave i 'Ravefteyn, (freve-cocur en d' Engelen-fchans voor den Hofch.

In 't Hertogdom Gelderland en 't Graaffchap Zutphen Nimwegenj

Ttel , Hommel, Kulenburg^ K'nodfenburg , de Schanfen Voorn , And-nes

en by Hemert , Arnhem . H-irder\xijkt Elbttrg 5 Wageninge;; > Hattum

en de vervallene Schanfen Tjfeloort en Ttyeukjerkj, Zmphen , 'Does-

borg, T^eutecom-t Lochem , Cjrol,
r
Brevoort ,

r
BronkhorJi en 'Borcti-

lo ; In 't Sticht van Uytrecht de Steden Vyt recht , Wijk. te Dtturfte-

de, Rbenen y e/ïmersfort en ^[tontfort\ In Over-Yiful Deventer,

Zwol , Rampen , Vollenhove , Steenwijk.* Hajfeit , Ootmarfen , Olden-

feel , Meppel-i Cjeelmuyden , Couvorden , Hardenberg , Omme , *s4l-

melo , Goor ,
cDiepenheym y Delden , Enfchede, Blokzijl > Kupder,

Swarte-fluy» en de Ommer- Schans met de Schanfen voor Zwol,

Rampen , Roo-veen en Staphorjl -

3
In Holland Tuurden , Woerden,

Oudervater, Vianen , Hexkelom , A[peren , Leerdam , Buren ,Yffel-

fieyn , en l^teapoort. In Groeningerland de l^ieuwe-Onde-Win.

fchoten-Boner-en D
e
jler- Schanfen -, met Wmfchoten en £*r H«>* ftf

Wedde , en in 't generaal noch feer veel Heerlijkheden en uytnemende

cm welk fchoone Dorpen , de overdenkinge van welk verlies de bittere fmer-

Gemeente ten der goede Ingefetenen van Holland en Zeeland vernieuwde , en
de Regenten <je bloedige won den weier open-krabden, fo dat fy niet konden geruft

dè,
p

zijn , fo lang fy de Admjniftratie der Staats -affaires fagen in handen van

die gene , tegens welker oogmerk en intentie S?/>j Hoovheyt geavart-

ceert was, en geduyrende welker Regeeringe alle de voornoemde Stee-

den en Plaat fen fdnndelijk en ruykloofelijk waren verloren gegaan,

uyt vreefe , dat fy alle de goede middelen , die Sijn Hoogheyt mocht

aanwenden, fonden contramineeren , en om hun eygen val tefchut-

ten , niet fchromen den val van hem en den gantfehen ftaat te brou-

wen ; Sy feyden , dat de Authoriteyt en Pouvoir aan Stjn Hoogheyt

gedefereert, fonder de vrye macht, om die te executeeren , vruchte-

loos was ; dat de Staats affaires noch op den ouden voet gedreeven

wierden , en daarom hoog nodig was , dat daar in een totale verande-

ringe gefchiede , fo dat uyt de Regeeringe gefet moften werden alle,

1

w
die
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die Stjn Moogheyt ooyt waren tegen geweeft , de welke fy volmondig

uytkreeten voor het Witte-Cjebroetjel , de Louvenfteynfe Fatlie tn eneenige

de Verraders van den Lande, en fulx met diverfe Pafquiilen en Blau- van ^e Re-

we Boekjes beweerden , daar in fy den Raad- Penfionaris de Wit als wüdeifge-

den Land-Prins , den Ruartvan ^Putten als den Water-Prins en den !
x
^

fcert
..

Ambaffadeur de Groot a's den Makelaar van
3

t verkofte Vereenigde fy hooglijk

Nederland noteerden , en den Raad- Penfionaris in feeker Pafquil j n̂

chuld,g '

fpecialijk befchuldigden, dat hy fich met de Secreete Correfpondentien vóorna-

hadde verrijkt, en weyn:ge forge gedragen voor de Legers van den d^iuad-
Staat te Lande , 't welk hy van fo gevaarlijken confequentie oordeelde, Penfionaris

dathy 't felve Pafquil met een iniffive in dato den 12. fulj (alfohy co^efpDn
6
-

van fijne quetfuren noch niet ten vollen genefen , en wat onpaffelijk d
?
,ltie Pen '

was) aan Sijn Hoogbejt als Stadhouder van Holland fond, die na

eenige dagen daarop antwoorde, datbyby feb altoos hadde veracht daarover hy

de uytflroyfelen , die op die manier waren gedebiteert , al boe wel hy felfs "" s
jfi

n

door Pafquiilen , Blauwe- Boeltjes en diergelijke nieuwigheden veel bad fchrijft en

moeten lijden , diem fijn reguarde met een groote licentie engoede fmaak^ wcdet ant '

waren gediffemineert en gerecommandeert ; Dat hy van de Secreete Cor- fangr.

refpondentie-penningen geen kenniffe hadde, maar dat de Heeren Gecom-

mitteerde Raden hem d.iar van de befte getttygenijfe konden gevet,; En wat

aangaat jijn verfuym omtrent het Leger, dat hy door de meenigvuldige

occHpatien onmogelijkjkonde particnlarifeeren,wat aan het Lever te Lan-

de haddegedeficieert , en wat forge totfuppletie van defelve defctlenge-

dragen was , ofop fijn tijd hadde komen en moetengedragen werden , of

Aan wien het felve mochte hebben gemanqiieert , door dien hy in dtje feer

calamiteufe tijden , door feer veele faakjn wierde gedifirabeert , en mits

dien (icb met bet onderfoekjvangepzffeerdefaken[o weynig,als 't mogelijk.

\vas,mocht bekommerenden dat mitsdien de fnflificatie die den Penfionaris

in de voorfz*. Miffive by Sijn Hoogbeyt defidereerde,beter gevondenfoude

konnen werden uyt de Alten van voorforge , die by hem waren geda^m.

De Raad-Penfionaris Och met defe antwoort op het poinel van de da*rop hy

Secreete Correfpondentie-Penningen niet gecontenteert vindende, jeetaa»' de

fond een Memorie dien aangaande in de Vergaderinge van de Heeren staten van

Staten van Holland , die daar van de difquifitie fielden aan de Heeren

Gecommitteerde Raden , de welke by een Acte verkj*arden niet te wc- en word

ten , dat den 'Raad-Venfionaris , geduyrende den tijd , dat de felve Ge-
CommitreeV-

comm tteerde Raden refpeUivelijl^inhaar Ed. Groot Mog, Co/Je- te**deni'

gie Sejfie haddegehad , eenige penningen tot feercte dknften en Correfpon-

dentiea outfangen hadde*

Zzzz ? Defe
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dat de onru- Defe A&e konde de onruftige Gemeente niet verder contenteeren,

ft ge Ge- a is alleen omtrent de Correfpondentie-Penningen , blijvende de felve

«iet conten- in alle andere poincten by haar voorige opinie tot laften van den Raad-
teerde.

Penfionaris, en van alle de Regenten , die hem toegedaan waren. In

alle Steeden fo van Holland als Zeeland raakten een tweeden alge-

meenen Oploop der Burgeren en Inwoonderen, die alle uyteenen

mond niet anders riepen, als dat fy de Provinciale Regeeringe , en die

dewelke de van haare refpective Steeden wilden verandert hebben , ten minften,

Siu*v«au- ^at daar uyt fouden gefchopt werden alle Wits-Gefinde , onaangefien

dert hebben, Sün Hoogheyt op den 9. July een brieftegens de generale infurrectie

der Burgeren tegens haare Ovcrigheden byna in alle Steeden hadde
1 i i-i j
doen publiceeren , gelijk die onder iVwz/A 54. hier achtjer geprodu-

ceert is
; Want als de Gemeente fag , dat Stjn Hoogheyt -om diverfe

• difEcuIteyten haaren wenfeh en hoope niet voldede met een generale

Reformatie van de Regeeringe , fo begonnen fich de Steeden te bewe-

gen en te fchudden van haare inwendige commotie , fodanig dat de

bK?bf*
Heeren Staü» van Holland en Weft-Vriejland by haare Refolutie van

een a ./e wo it den 27. Anmfli 1672. goet vonden en verfïonden , om den Heer

feert van'de Prince van Orange als Stadhouder haarer Provincie te verfoeken en
state». te authorifeeren , om fich in fodanige Steeden , inde welke de diffi-

dentie en murmuratie van de Burgeren en Ingefetenen albereyts was

ontftaan , aanftonts , en fonder af te wachten , dat de faaken daar tot

een tumulte , difordre ofte confufie quamen uyt te breeken, op het ver-

foek van de Heeren Burgermefteren en Regeerders , ofvan de Burge-

ren en Ingefetehe van dien , ofte ook anderfins uyt eygene beweegin-

ge te informeeren op de redenen en oorfaken , die tot de voorfz. diffi-

dentie en murrrjureeringe occafie en aanleydinge hadden gegeven , te

laboreeren , om de voorfz. diffidentie en murmuratie op de befte ma-
nieren weg te nemen , en de Gemoederen van de Heeren Burger-

meefteren en Regeerders voornoemt met de voorfz. Burgeren en In-

gefetene te confolideeren , öcc. en in gevalle fulx geen gewenft fucces •

• nemen wilde , om fodanige Regenten , tegens de welke de voorfz. dif-

fidentie en murmuratie meeft foude mogen wefen ontftaan , op de

difcreetfte en bequaamfte maniere te perfuadeeren , difponeeren, ende

des noot te obligeeren, om haar van de bedieninge van haare Magiftra-

ture ofdienft van defelve Stceden,en de Functie by haar uyt den hoofde

van dien in de Regeeringe van den Lande bckleet werdende , te ont-

flaan, en andere in haare plaatfen aan te (lellen .dcc. alles breder blijken-

de by de Copye der felve Refolutie onder 7s{um\ 62. hier achter gc-

produccert. lot
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Tot Dordrecht in 'c be^in van de Maant September de dor-

Compagnie van de Kromme-EUeboog-jïeeg de wacht.op't Stadhuys raakt in roe-

hebbende, fneede alle de Kuflèns tot 40. in 't getal aan {lukken , {eg- «n,

gen de dat defe Heeren fo wel Tonder kuffens konden fitten a's {y , en

nieuwe Heeren, nieuwe Kuffens. De Sakke-dragers floegen alle haare

Koorn-maten aan ftukken , om datfe te groot om te hanteeren waren,

en fmeetenfe in 't vuyr , leggende nieuwe Heeren , nieuwe Maaten.

De Wapens van de Wit en van de 4 Burgermeefteren wierden

van het nieuwe Orgel , dat in de Groote Kerk gemaakt wierd y af-

genomen, 't Wapen van den Baron Kinski wierd met een fwartfel-

quaft doorftreeken , en de Croon daar afgehaalt , op voorgeven van

fijne malverfatie in %ijnberk^
:
en elders. Op alle dé Poorten wielden

gefet nieuwe koftelijke Vlaggen , en op 't Groote Hooft een met Sijn

Hoogheyts Pourtrait in 't harnas, met een Stadhouders Stafin de Hand,

en dit
(

versjen daaronder :

Hier na heb iJ^ gewacht,

Darom vpaai^ il^ dag en nacht.

Op den 5. Septemb. comploiteerden de gefamentlijke Gilden, endehceie

fetten de geheele Magiftraat af, en committeerden uyt de refpective Word door

Deekens 8. perfonen , en uyt de Vroetfchap ?. Heeren als van der (l5 l^geis
. afgelct^

Burg , van Beveren en cJMalipert aan Sijn Hooghejt , om in

plaats van de 40. Afgefette Heeren wederom nieuwe te verfoeken,

gevende voor redenen , dat defelve het Eewig EdiVv hadden befwoo-

ren. Sy maakten mede by een geaffigeert Billet Kekent , in cas den

Heer Pompe Baillu van Zuyt-Holland Burgermeefter wierde geëli-

geert in de plaats van den Heer van Naaltwijk^-» die van Sijn Hooaheyt

in de Gecommitteerde Raden was geroepen , dat hem den hals

foude gebrooken werden ; Den Subftituyt Schout dit Billet hebbende

afgefcheurt , wierd van 't Graau gedwonden , 't felve aanftonts weder

am te plakken , met bedreyginge , dat fy hem anders aanftonts wilden

den hals breeken , en deden 't felve door een continueele wacht bewaa-

ren , dat het niet weder afgefcheurt mochte werden.

Hier op font Sijn Hooghejt derwarts twee Commiffariffen , als de

Heeren Nierop en Wierts , ten welken overftaan de Heer Adrian
r
Bleyenbnrg Heer van ?YVi/nv//^ Burgermeefter wierd, en 17. Hee-

ren gelicentieert.

Haarlem woelde van binnen niet minder als Dordrecbt haarlem
. - - - in roeien,

en
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fufpecïeerde de Regeeringe , en voornamentlijk den Heer Raad-Peri-

fionaris de Wit in dier yoegen , dat op den 4. July een valfch ge-

rucht ontftaande , als of den voorn, de Wit ten huyfe van den Heer 1

van Zuypefieyn gelogeert was , het volk fich derwarts begaf, en eerft

de glafenuyt geworpen hebbende, klopte en belde niet grooteinfo- p

lentie. En hoewel de Huysvrou by abfentie van haaren man felfvoor-

quam , verfoekende , datter 5 a 4. Burgers mede in huys wilden

gaan , om het felve te doorfoeken , of fy de gene konden vinden

,

dien fy prefumeerden daar in te zijn , maar het woefle volk na geen

redenen luyfterende , drong met geweld het huys in , fmeet het porce- b

leyn in (tukken , en pionderde 't huys uyt van al 't gene fy voor de

hand vonden.

Een nieuwe Een tijd lang hier na rees'er een vonkjen van murmureeringe onder i

e0
der

n
de

C
^e Burgerye over naare Regeeringe , 'twelk door feekere aanfienlijke 1

Burgers, perfonen aangeblafen wierd , fo dat het tot een lichte vlamme uytbar -

11e ; Want de Burgeren daar op fo gaande wierden , dat fy 7. Articu- 1

len op 't papier brachten , die fy met een recjuefl (fo als de felve on-

|

der Nam 9
. 63. te lefenzijn) op den 31. Augufti aan de Heeren

j

Burgermeefteren en Regeerders van haare Stad prefenteerden , ver-
|

foekende daar op favorable apoflille in forma. De Heeren Burger-

meefteren het recjueft en articulen gelefen hebbende , bevonden de-

felve van fuiken gewicht en confequentie , dat fy begeerden de faak in :

advys te houden tot 's anderen daags , als wanneer fy na veel tumults

de fupplianten contenteerden met een mondelinge publicatie van dej

Puye , en met afrixie van Billetten op alle publijke plaatfen , dat fy ge-

fint waren de goede Burgerye by haare privilegiën te niain tineeren, en
j

voorts degeheelefaakeaan Sijn Hoogheyt op te dragen, op dat del

felve daar in. foude difponeeren na fijn wel gevallen, nomineerende
I

met eenen feekere Heeren , om defe faake aan Hoog-gedachte Sijn

Hoogheyt op te dragen , en gevende aan de Burgerye licentie, datfy

mede eenige uyt den haaren ten felven fine wilden deputeeren , gelijk

gefchiede.

Sijn Hoogheyt immiddels van defe Burgerlijke commotie kondfehap

krygende, font derwarts een Compagnie paarden onder den Qolon-

nel Almelo , en een Compagnie te voet . voor de welke de Burgers

de Poorten toeflooten , en haar ophilden , om niet binnen te mo-
gen komen.

De Stads- en Burger-Gecpmmitteerdens deccmrruflïe van haare

refpeexive Principalen by Sijn Hoogheyt afgeleyt hebbende , vond

Hoog-
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Hoog-gemelde SqnHoogheyt goet ,omopde geofrereerde articulen

en requeft het advys van de Vroetfchap der Stad Haarlem' te hoo-
ren, en gafeen ernftig bevel aan de Burgeren, dat fy haare Overi°--

heytalle gehoorfaamheyt fouden bewijfen , en fijne Patenten op de

twee voorfz. Compagnicn beter refpecteeren.

Hier op ontboot de Burger-Krijgs-raad op den 8. September ,

Dc B:irS« r*

's voormiddags , de Burgeren na haare refpective Doelens, haar af- de Doelens,

vraagende, offy de voorii. Patente van Sijn Hoogheyt wilden paiee-

ren, ofniet? Sommige ftonden toe,dat men de 2. voorfz. Compagnien
foude laten binnen komen , doch andere die wat heeter gebaakert wa-

ren , wilden daar toe geenfins verftaan , maar vermaanden fich onder

maikanderen , dat de geheele Burgerye behoorde in de wapenen te ko-

men , waar van de meeft oproerige na den middag een begin maakten,
,

e" in dc

die de andere Burgeren met der felver Officieren door veele bedrey-

gingen dwongen , om InJiaare volle montureop de Doelens te com-
pareeren , alwaar fy in die confufie verkoren 24. perfonen , of uyt _

ve

e

rk^k"

ydervande 8. Compagnien 3. Burgeren , dewelke teritant den 011- die den ou-

den Krijgs-raad excufeerden , waar op fy alle onder haare Vaandels j^^fuv
omtrent 6. uyren, na de Markt trokken, daar fy- confufelijk onder feeren,

maikanderen fwurven tot omtrent 11. uyren 's nachts, wanneer fy

haar met troupen van 8. a 10. begaven nadehuyfen van alle de Re-
genten, dieiytegens alle proteftatien met dreygementen en befpot- en de Re-

tineen dwongen , om en corps op 't Stadhuys te vergaderen , alwaar senten ,!3are

J r -n j jiit. Employen
de voorlz. 24. Burger-mannen uyt den naam van de geheele Burge- deden ne-

rye,, van de Regenten begeerden, dat fy haare refpective Employen van derle22etl -

Regeeringe fouden quiteeren , de Stads-fleutels aen de Eurgeren over-

geven , en bekennen , dat fy niet meer te feggen hadden , als de minde
onder de Burgers , 't welk fy ook alle deden , feggende in 't afgaan van

't Stadhuys aan de meenigte der Burgeren : Mannen nu zjjn \vy alte-

maal gelijk en \vy hebben nu niet meer tefeggen, ah gy. Hier mede nam
defe commotie inde nacht om 2. uyren een eynde , en met den aan-

komenden dag weder een aanvang; Want als de Burgeren toen haare Eurgers ver-

bedrijven overdachten , oordeelden fy noch een grootefmte gecom- secferamf
6

mitteert te hebben, door dien fy de SecretarhTen noch in haare bedie- niet een.

ninge , en de Secretarye onverzeegelt hadden gelaten , waarom fy haar
Iammer '•

in een goet getal weder begaven na 't Stadhuys ,. deden de Secretariflen

de Secretarye quiteeren , met intentie , om defelve te fluyten , en van

buyten met een Stads-zegel te verfeekeren tegens allen acces van

ymand, die daar van een Sleutel mochte hebben, behalven de ordi-

Aaaaa naire



7?

8

'rVERWERDE EUROPA,
naire Sleutels , die fy in de Hooft-wacht in bewaringe brachten. Maar

dewijl de Stads-zegels niet voor de hand waren , en de Burgers geen

addrefle hadden , om die te vinden , wierden fy te raade het Stads-

wapen op de deur van de Secretarye te fetten met het yfer , daar mede
men de dieven brantmerkt.

compagnie» ^ort daarna quam de Btirgerye weder in de wapenen met voorne-
miijtfe ia]en men , om de 2. Patenten van Sijn Hoogheyt te pareeren, en de 2.

de stad? voorfz. Compagnicn in te iaten,ten welken eynde fy haar van de groote

Hout-poort af tot op de Mark in 2. rijen fileerden , tuifchen dewelke

fy de voorfz. 2 . Compagnien deden door marcheeren tot op de Markt;,

Maar dewijl immiddels eenige der burgeren opvatten een valfche fu-

fpicie , als ofdie 2. Compagnien wel Franfcheof Sauve-gardens van

den Koning mochten zijn , leydeniy defelve eens de Markt rondom, en-

den (elven weg en poort weder uyt , die fy ingekomen waren, werdende
haar door de 24. Burger-mannen buyten de poort aangewefen ftal-

Ünge en voeder , daar mede fy haar mochten vrolijk maken , en moften

aanfien , dat de Poorten weder voor haar geflootèn wierden , trekken-

en vejkiefen de de Burgers weder na de Doelens, alwaar de voorfz. 24. mannen
.een nieuwen • v ••

i n. u •
i

Kn':gs-raad. een nieuwen Knjgs-raad aanitelden , en een nominatie maakten tot een

nieuwe Vroetfchap , ftellende boven aan alle de 3 2. oude Heeren , en

tot een dubbelt getal noch 3 2. nieuwe uyt het midden van haar , waar

mede fy 8". perfoonen uyt de voorfz. 24. deputeerden aan Sijn Hoog-

hejt i dewelke antwoorde daar op Commiffariflen na Haarlem te wik
len fenden. Onderwijlen wafferinde Stad een volkomene Anarcbit

of een Gemeente fonder Regeeringe , 't en zy men de overige 16. Bur-

cer-mannen voorde Regeeringe wilde nemen.

commifla- I^s meefte der 24. Mannen , fo niet alle , maakten ftaat , om idïsi

riffen van tot de Regeeringe door Sijn Hooohejt geavanceert te werden, dat haar

komende geheel miflukte ; want als op den 12. Septemb. de Heeren Albrecht
Regeringe JSIierop Outfte Raad in den Hove van Bolland en fohan Wiens Raad
ivederj m ,

r i

f,oedc ordre ende Kecken-mcelier van Sijn Hoogheyt den Heere Trince van ürange
krengen.

fa fjc{e £ tatj waren gekomen , hebben defelve naar examinatie van faa-

ken op den 16. dito van 't Stadhuys doen publiceeren niet alleen een

Generale Amneftie onder 1S(vm<>. 64. geproduceert , maar ook een

Acte van Sijn Hoogbeyt > daar by den nieuwen Krijgs-raad wierd vaft

g aftelt , en de geheele oude Regeeringe gecontinueert , uytgenomen

alleen een eenigen Heer, in wiens plaatfe geftelt wierd 'Baltbafar

Qoymam Heer van Streefkerk^ > gelijk te lefen is onder Nam». 65.

'Hier op namen de voorgemelde Heeren CommiiTarifTen den Eed af

van
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van den nieuwen Krijgsraad en van de Vroetfchap , en blies een Trom-
petter van Sijn Hooghejt fommige deuntjes tot een teeken van gedaan

werk , daar mede alle die onluften eyndigden.

Delft mocht rn weynig dagen verftrekken tot een pcrfed; mo< d e l f t i»

del van burgerlijke commotie , en inwendige beroerten , want op den
'oercn

'

19. slugujii , als de Burgeren over de Regeeringe van haare Stad ee-

nige dagen al gemurmureert , en defelve gefufpecleert hadden van

malverfatie , wierden fy te meer gaande gemaakt dooreen goede quan-
titeyt van alderhande oorlogs-wapenen , die gebracht wierden in twee

herbergen by de Rotterdamfe Poort , daar van fy na haaren fin 't rechte

befcheyt niet konden bekomen, 't welk oorfaak was, dat de Burger-

Ronde haar het onderfoek van dien aantrok , vragende aan dvfdve

Herbergen, wien, en tot wr.t eyndedie wapenen daarliet brengen«

daar men 's Lands Magazijn in de Stad hadde, en het ftijl en manier

van doen was , de wapenen daar in en nergens anders in fuiken cpanti-

teyt te brengen ; Dochalfo fy hier op fcherpen fpijtig wierden beje-

gent , wierden fy te begeeriger , om te weeten wat van defe faake was,

begaven haar daarom aanftonts na 't huys van van der (js Opiiender

van 't Ammunitie-huysj van wien fy wilden weten de redenen, waarom
in huyfen van Particulieren fo veel wapenen gebracht wierden , onder

dewelke veele Mufquetten met 2. a 3. koegels geladen , en de Ban-

deliersmet Maatenvol kruyt voorfien waren. En dewijl 'fy hierop

geen fodanigen antwoort ontfingen , als fy wel verwacht hadden,

trokken fy weder na de 2. voorfz. Herbergen, waarop derwarts fui-

ken meenigte van Volk conflueerde , dat die van de Herbergen haare

deuren en venfters flooten , waar mede fy van alle overlaft meenden
bevrijt te zijn ; maar als fyfagen , dat met het getal der Burgeren te

gelijk haare mifnoeginge aanwies , verftouten haar die van een defer

Herbergen , om uyt de boven-venfters met fteenen onder de Burgeren

te gooyen , en defelve daar door in haare commotie noch meer te irrf-

teeren , fo dat die niet alleen de glaafen van die Herberg infmeeten,

-maar voorts ook de deur opgebrooken,en 't huys uytgeplondert fouden

hebben,
(
gelijk daar na noch gefchiede ) foiy in dit voornemen niet

voorfichtiglijk belet waren geworden. Sy nemen daar op voor , 't huys wo
c

t

e

d

n

UJJJJ_

van achteren te befetten , omfo beter haar leet tewreeken, maar ter- plondcit.

wijlen fy derwaarts loopen , wierden andere mannen in der yl van voo-

ren ingelaten met Mufquetten enPiftooIen, om'thuyste helpen de-

fendeeren , die op de aandringende Burgers uyt de achter-venfters

fchooten, fodatter 2, onder de voet raakten, zijnde deeene in het

A a a a a 2 hooft,
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hooft , en de ander in de krop getroffen. In plaats de Burgers hier door

't huys fouden verlaten , vielen fy te furieufer aan , fo dat fy de deuren

en venfters op kreegen , waar door fy 't huys met groote ongeftuymig-

heyt invielen ;en uytplonderden , willende met eenen weten , wien
'

lalt. hadde gegeven, om met fcherp te fchieten, en alfo der de Capiteyn

Graswinkel genoemt wierd , liepen eenige mede na deffelfs huys , om
dat ook uyt te pionderen.

De Burgers Na defen tijd continueerden d& murmuratien van 'de Gemeene
komen tfa- Schutterve fodanig, dat de 4. Compagnien Schutterye omtrent 800.men op derr O ~

J. o J

Doelen, en man fterK op den 30. Augujii opae Doelen geiamenthjk compa-

fe^dinoé' a

b

a

e " reer^en » en 7* Articulen met een Requeft op 't papier brachten, waar

Syn Hoo'hejt, mede fy eenige perfonen aan Sijn Hoogheyt deputeerden , invoegen

.onder Num°. 66. blijkt; Waar op, Sijn Hoogheyt geraden vond de

Copie van 't felve Requeft en Articulen met een mi/live te fenden aan

.de Heeren Burgermeefteren en Regeerders der Stadt Delft , om der

fel ver confideratien daar omtrent te verftaan , tot voldoeninge van het

welke uyt den naam en van wegen de Heeren Veertigenen Vroet-

fchappen op den i. Sept. aan Sijn Hoogheyt wierden overgelevert

de Confideratien op de voorfz. Requefte en Articulen , alle mede te

lefen onder de voorn. Num". 63.
verroeken Immiddels dat Sijn Hoogheyt door hoogdringende affaires belet

(haar , om wierd , om op defe faake te difponeeren , verfcheenen eenige Capitey-
van de Re- lien Luytenants en andere Officieren van de 4. Vaandelen Schut-
«reermge ar- J . .

~
_

tianrtedoen. terye ter Kamcrevan de Heeren van de Wet, alwaar iy demon-
ftreerden , dat fy haar geneceffiteert vonden door het aanhoudenvan

de gemeene Schutterye , dat de Heeren xi^ Raden haar feJven fou-

den gelieven teexcufeeren van de
t
Regeeringe , om het felve gedaan

zijnde bekent te maken aan den Heer ^Prince van Oranve , en

Stfn Hoogheyt tevérfoeken , ten eynde defelve, omtrent de beflel-

linge van de Regeeringe fodanig foude gelieven te difponeeren, als

voor de meeite ruft en dienfte van de Stad bevinden foude te behooren.

De Heeren Burgermeefteren dit verfoek aan de Vergaderinge der Hee-
ren Veertigen en Vroetfchappen bekent gemaakt hebbende, hebben
alle de Preien te Heeren, naar voorgaande deliberatie, eenpariglijk ver-

klaart , haar felven om ruft en vreede te excufeeren van de Regeeringe,

verfoekende Sijn Hoogheyt omtrei©de beftellinge van defelve Regee-
ringe , mitsgaders van de Penfionaris en Secretaris Ampten ende Offi-

cianten fodanig te willen difponeeren , als Sijn Hoogheyt voor de

meefte rufte en dienile van de voorfz. Stad bevinden foude oyrbaar te

zijn.



DERDE DEEL 741
zijn , ende wierden de Heeren van de Wet verfocht en geauthorifeert,

de voorfz. Refolutie aan de voorfz. Officieren bekent te maken , mits-

gaders defelveiiy Extract authentijk daar van te dienen , om te ftrekken

,

tot der felver narichtinge.

Tot het nemen van defe Refolutie waren de Heeren te meer bewo-
gen door het Iefen en examineeren van feekere brieven , die de Boeren
in 't Veen aan alle de Kerken op de Dorpen geplakt hadden , waar by
defelve , na dat fy haar aireede in een groot getal met malkanderen "

verbonden hadden, om de Stad Delft 2. a 3. dagen naar dato te

komen befocken , en de veranderinge in de Regeeringe , (o die dan

noch niet mochte gefchiet zijn , met kracht uyt te werken , alle andere

Boeren daar omtrent tot den felven optocht noodigden , metbedrey-

ginge,dat fy in 't wederkeerén de huyferwvan alle die gene fouden pion-

deren , die niet waren medegegaan. Om welke en andere reeden Sijn

Hooghejt goet vond tot de Regeeringe van Delft aan te Hellen foda-

nige Heeren , als by de Refolutie van Sijn Hooghejt dien aangaande is

te lefen onderde voorfz. Num9
. 63.

Tot LeyDen begonnen eenige Burgers op den 25. tsfugttfti ruigeren

16
'72. tegens haare Capiteynen op te ftaan , voor namentlijk tegens den ko-"

de gene, die Leden van de Vroetfchap waren, om welke reden de klve men in roe-

haaren dienft als Capiteynen nederleyden , waar op verfhan wierd» "'

dat men de Compagnien , die tot een dubbelt getal waren vermeert,

weder tot het oude getal foude brengf^, gelijk ook gefchiede , doch

tegens den fin van andere, die daar over geweldig morden, bcgeerende

by de voorige verdeelinge te verblijven, waar toe fy niet weynig wier-

den aangeftookt door de gene , de welke afpireerden , om geavanceert

te werden, in plaatfe van de Officieren, die haare Ampten gerefigneert

hadden. Eenige Burgers voerden den Lieutenant Lucas Vcenbsrvm

uyt. fijn huys tot op 't Stadhuys , van waar fy niet vertrekken wilden»

voor en aleer de felve Capiteyn gemaakt was.

Om het Vaandel van den Capiteyn Wittens rees'er fuiken vehi- ^"J^g
ei

inenten heevigheyt tuffchen deffelfs Broeders en Sr
. de K'rauwe- overeen

laar , dat de Burgers daar over gaande wierden, fodat fyde glaa-

fen in 't huys van den Capiteyn Adrum van uiffendelft , zijnde een

Neefvan den felven Krauwelaar , infloegen , en hait dreygden het

felveTniys uyt te pionderen , waar op de Compagnie tegens den ande-

ren in de wapenen quam , houdende de eene partye met Wittens , en

de andere met Kramvelaar , en alfo elk met het Vaandel wilde op-

trekken, rangeerden fy haar tegens malkanderen in ordre op een Burg-

Aaaaa 3
wal,
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wal , daar fy maar door de Gracht gefepareert waren. De heevigheyt

defer Partyen rees fo hoog , dat feekeren Burger fijn mufcjuet over het

water op Wittens lofte, enden felven > fo als hy in den ftoep flondt

- door het been fchoot , dat hy ter neder viel , doch dadelijk in huys ge-

bracht zijnde, wierd 't felve ongeval voor het volk verruit,, en de

faak eyndelijk bygeleyt , fo dat den oproer verdween.

w0I

siml»
Y Den 3°- -<**gttjti vervoegden fich 3. a. 4. Burgers ten huyfe

van Leenwen, van den Heer en Mr
* Simon van Leeuwen Vroetfchap der Stad Ley-

hngSou
7
- den-, fpreekende met goed facoen, en. infifteerendc op fijne laatfte

«eren, toefegginge ( daar van op Pag: 687. gefprooken is ) omhaarVoor-
fpraak te zijn , en de behulpfame hand te bieden in 't gene fy ten goe-

den van de gemeene faake mochten voornemen > dat fy nu by hein

quamen in een goede faake , «ietgewaapender hand, maar om met
goede ordre te recht geholpen te werden , het welk hem vreemd voor-

komende hy feer begeerig was te weten , wat- het mochte zijn ; Waar
op fijn hem bekent maakten, datfy verftaan hadden , dat in eenige

andere Steeden op 't verfoek van de Burgeren fommige Magiftraats-

perfonen verfet waren , offtonden verfet te werden , daar opgeant-

woort zijnde, dat fy fulx hier niet moften beginnen , alfo 't in die an-

dere Steeden geheel anders gelegen was , hielden fy noch fterker aan,

feggende, datfy om de Eer van Gods Kerk, en maintenu vaneen

goede Politie niet anders voor hadden, als die gene uyt de Kerk en

Politie te doen verfetten , de ^glke van de Arminiaanfe Secte en Lou-
venfteyfe Factie waren , de welke in de Kerk en Politie waren inge-

drongen , en al te veel meefter geworden ; En wat de Magiftraat van

de Stad aanging , dat fy meenden wel te weten , dat onder de felve

waren van de Arminiaanfe Secle en Louvefteynfe Factie , en fommige
die Liever Franfch als Prins wilden zijn , en daarom mede hadden

helpen (temmen , om de Stad en het Land aan Vrankrijk over te ge-

ven , dat fy mede hadden helpen bevorderen , en de voornaamftc

oorfaaken waren , dat Gieter de Groot naar den Koning van Vrank-
rijk was afgefonden , met commirne , om onder referve van vrye

Kerk en Staatfe Regeeringe alles over te geven , en dat de fdve op
fijn wederkomfte hadden helpen doordringen , en mogelijk daar

van de autheuren waren , dat hy de Groot met pleyn pouvoiten een

onbepaalde macht voor de tweede maal gecommitteert was , om al-

les , fonder eenige referve, ter difcretie van den Koning over te geven;

Waar op den Heer van Leeuwen met groote proteftatie antwoorde,

dat men daar over niemand van al de Regenten in 't byfonder hadde

te
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te befchuldigen , en dat feeker was , dat alle het felve een vercierde en
opgeraapte befchuldinge was. De Burgers antwoorden, dat fy wel

onderrecht waren , wat in de Vergaderinge van de Vroctfchap was
voorgevallen, en wat daar op den ï. en 3. 'juny gerefolvceit was,en dat

hy , te weten van Leeuwen , mede wel wift , vvatter meer gcpaflceit

was , en wie daar de oorfaak van waren , vragende of het hem vergeten

was , dat feekeren Burgermeefter difcours wijfe te kennen hadde ge-

geven , dat wy ons wel gelukkig mochten achten , als wy mochten

aannemen de conditien , die ons door den Vyand geprefenteert waren.

De Heer v.in Leeuwen protefteerde van 't felve geen kennilfe te heb-

ben , en verfocht te mogen weten , wie die luyden waren , dewelke

daar mede befchuldigt wierden , en wie fy fbiiden willen afgefet heb-

ben? Daaropfy aanftontsgereetwar#R, én een Requeft voorden en hem een

dag haalden , dat fy aan Sijn Hoogheyt tot dien eynde hadden gepre- Slg^"
fenteert , met een Memorie van de gene , die fy fufpeel: hielden. De
Heer van Leeuwen verfbcht 't felve te mogen lefen , gelijk gefchiede,

vindende de middelen van 't recjueft feer fchandeleus en oproérig,waar-

om hy verfocht 't felve wat onder hem te mogen houden, om fijne

gedachten wat daarover te laten gaan , doch fohaaft het hem ten dien

eynde was overgelevert , ftak hy 't in fijn fak , en feyde , dat fy moften
weten , dat hy Eer en Eeds halven fchuldig was, het felve aan de Bur-

germeefteren bekent te maken , het welk haar in 't eerfte wat fcheen

te verfetten , doch bleeven daar ha halftarrig by haar voorgeven , en

feyden , dat hy het wel mocht communiceeren •, En als hy haar daar op
vraagde , of fv wel wiften , wat fy deden , en offy 't felve wel fouden

willen ftaande houden en verantwoorden , feyden alle te gelijk van ja,

en een die de principaalfte fcheen , en een out , ftatig en kerklijk man
was , voegde daar by , dat fy daarom by hem waren gekomen , op dat

het felve bekent gemaakt mochte werden. Hier op fcheyden fy naar

eenige vermaningen en verder difcourfen van malkanderen met af-

jpfaak , dat fy wederom (ouden komen , om te vernemen > hoe dat dit

werk foude opgenomen werden , met prefentatie , dat fy, des noot, felf

in de Vergaderinge fouden verfchijnen, endreygden, by aldien het

met geen gemoede mochte toegaan, dat fy dan genootfaakt fouden

zijn , andere middelen in 't werk te ftellen.

By dit Requeft was een Lijft van de gefufpeclreerde Heeren , als : me t een Ly-

Mr
. foban Meerman Burgermeefter , MT

. Herman van der t^Ceer
j^f

v^cf^G
Gecommitteerde Raad, facob van der Maas , Mr

. fan' van Vcfa- Hceien,

nevelt* Jan van Kampen Scheepenen v Pieter van j4J[endelft, Ni-
co laas
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colaas van Afjendelf>, Ifac Heemskerk^ en fan van Vliet Vroet-,

fchappen, Mr
. Pieter Burgersdijk^ Penfionaris en M r

.fan van Cjrocr

r.endijl^ Secretaris.

Al het welk door den felven Heer van Leeuwen des anderen dags

's morgens vroeg den Burgermeelieren bekent gemaakt zijnde , vvierd

goet gevonden , dat , dewijl Sijn Hoogheyt den Heere 'Vrince van

ürange uyt krachte van meergemelde a&e van haar Ed: Groot Mog.
in dato den 27. Auaufti (die onder 2^nm°. 61. telefenis) gequa-

lificeert was , om van fulke faaken kennifle te nemen , men die luyden

haar Requeft wederom foude geven, en hun renvoyeeren aan Sijn

Hoogheyt , met vermaninge , dat fy haar Requeft in wat fachter en

gevoeglijker termen fouden laten inftellen , dat men immiddels ftil

fwijgende foude fien te wegefctfe brengen , dat het felve Requeft foude

werden verworpen, en dat dan die faakefich felven welibudedoot-

lopen.

Dit Requeft en Lijfte aan die luyden ge'reftitueert zijnde, hebben

fy defelve , volgens aanmaninge , doen veranderen , en van de Lijfte

fommige geroyeert , en andere weder in der felver plaatfen geftelt , en

alfoaan Sijn Hoogheyt geprefenteert , en continueel jk daar opge-
folliciteert , totdat defelve Requefte en Lijfte op den 9. September

i6~i. by een beilooten miflive van Sijn Hooghejt geftelt wierdin

handen van de Vroetfchap der Stad Leyden , om daarop binnen 24.

uyren te refcribeeren. Waar op den 10. September de Vroetfchap

vergadert zijnde, en defelve Requefte en Lijfte gelefen hebbende,

waren eenige van de gefufpefteerde Heeren dapper teonvreeden, op

gemelden Heer van Leeuwen , feggende dat hy van dat werk voor-

gaande kenniiTe hadde gehad , dat hy die luyden hadde opgemaakt , en

met raad en daad geaflifteert , waar van hy (ich verfchoonde met de

uyterfte proteftatie , en met opentlijke verklaaringe van de Burger*-

meefteren felfs , dat hy dien aangaande niet en hadde gedaan , als

met voorgaande kenniiTe, en volkomen 1 aft en ordre van de Burgerr-

meefteren.

In 't Requeft vloeyden onder anderen mede defe haatelijke , calum-

nieufeen lafterlijke termen van flappe , flauwbertige , eer en eed ver*

getenè, liever Franfchah Trws-gejinde, &c. die mede 'gerefolveert had*

den het Land en de Stad aan den Koningvan frankrijk^ over te geven,

van de Arminiaanfche Seüe , en Louvenjleynfe FaBie , dat fy verfoch-

ten defelve volgens bygaande Lijfte afgeiet , enhaare Stad gefbrtifi-

ceert te hebben , met een relatie tot een briefvan den Koning van

Engeland
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Engeland aan Sijn Hoogheyt, daar in hy gefchreeycn hadde,van na geen

middelen van accommodatie te willen hooren , voor dat die van de

Louvefteynfe Factie uyt de Regeeringe fouden zijn geremoveert. &c.
Hier op gedelibereert zijnde,is goet gevonden defelve gefufpecteer- waar tegens

de Heeren mondeling en fchriftelijk in haar eer en refpect te maintinee- eeaSSollJ"
renen defendeeren, defelve Requefte in alle termen te wederleggen, tie neemt-,

en te protefteeren , dat in al de tijd van den beginne der troublen af en

voorheen niet een eenige Staatfe Refolutie was genomen , daar men de

een meer als de ander mede foude konnen befchuldigen , maar dat alles

met eenpaarige Stemmen was geconcludeert ; Waaromme 't felve en feekere

aan Sijn Hoogheyt te remonftreeren en te verantwoorden gecommit- sfafaukp
teert wierden de Heeren Tfiderik van Leycten -van Leeuwen Burger- comnut-

c> tccxt
meeiter, Mr.Joban Goes van Abfmade Scheepen, Herman Schuyl

en Mr
. Simon van Leexwen Vroetfchappen en Veertig in Raade , be-

nevens den Penfionaris en Secretaris , dewelke op den 1 1 . September

gefamentlijk na het Leger tot Bndegrave reyfden, en haare Com-
mi/Iie aldaar by Sijn Hoogheyt afgeleyt hebbende, 's anderen dngs we-
der na Leyden vertrokken , daar fy na haar gedaane rapport bedankt

wierden.

Doch dewijl ditby Sijn Hoogheyt in ad vijs wierd gehouden , en Nader op.

de folliciteurs geen uytflag tot haar voordeel konden bekomen, be- ^mz^tl
gonnen eenige andere quaatwillige op den 13. dito 's ayonts t'famen

te rotten , en op den volgenden dag vroeg de een de ander te dwingen,

om in de wapenen te komen , waar op fy met vliegende Vaande- Doeien\iek>

len optrokken na den Doelen , alwaar fy'eenigen tijd vergadert ken,

geweeit zijnde , haare Capiteynen conftringeerden een Acte te tee-
j f

kenen , daar by de Burgers verfochten en begeerden , dat de ge- afte opftei-

heele Magiftraat , Penfionaris, Secretaris en alle Suppooften van het
le"'

Stadhuys tot Bode incluys , haare Dienften fouden quiteeren , waar-

mede eenige uyt den haaren hebbende afgefondeu , is daar op Vergade-

ringe geleyt; en alfo eenyder daar pp fijnen Dien ft gewillig neder-

eyde, hebben de Burgers het Stadhuys ingenomen, en in verfeeke-

•ringe gehouden.

Den 1^.16. en 17. bleeven de Burgers in den Doelen afen aan- e.neen *><>-

,

'
,

'

,
.
D . .

,
minatie ma-

• gaande vergadert , ten eynde om een nieuwe nominatie te maken , daar i<en van een

in fy den anderen niet konden verftaan, 'tot dateyndel'jkeenLijfte jjjbbcii ge-

formeerden van 80. perfonen, daaronder 25. van de voorgaande

mede genomineert wierden , met byvoeginge van een petitie van de

navolgende Voorrechten , als :

Bbbbb 1. De
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met 6. arti- * & e Ptrkjejtnge van de Capittynen by bet afftcrven ofvaceeren om
c**1™' de Officieren van defelve Compagnie.

i . Gee n Artillery-meefler als ttyt de Capiteynen te verkiefcn*

3

.

Het Inkomen van de Doelens,

4. Dat totgeene ojjicienfottden werden gepromoveert als 'Burgers tn

Inboorlingen,

$. Vifie en Copjen van alle des Stads privilegiën.

6, Het weeren en buyten houden van de Remonfirantfcbe Kerk,»

daar op sip Welke Lijfte en Petitie door eenige Gecommitteerdens aan Sijn
Hoogheytda- Hoogheyt over gebracht zijnde , heeft defelve op den 19. September

de 25. voorfz. Regenten benevens den Penfionarisen Secretaris in

haare voorige Dienften gecontinueert , en voorts door de Heeren Al-
brecht Nierop Outfte Raad in den Hove van Holland , en foban

Wierts Raad en Reekenmeefter van Sijn Hoogbeyt op alles doen in-

cjiüreeren en informeeren, dewelke aan Hoog-gedachte Sijn Hoogbeyt

een omflandig rapport hebbende gedaan , heelt defelve fo op de Re- •

c]uefte.aan hem geprefenteert , nJs op de (es voorfz. Articulen goet ge-

vonden en gedifponeert , als by de Acte onder Nnm", 6y. blijkt.

amster.- Gelijk de Stad van Amsterdam door de Burgerlijke Com-
dam wierd motien , om Sijn Hoogbeyt tot Stadhouder te eligeeren , minder ge-

roert," fchuden bewogen was , als een der Hollandfche Steeden , 'i welk wy
hier vooren vertoont hebben, fo gevoelde fy in haar felven ook minder

ontroeringe door de Burgeren , die de Regeeringe fufpecteerden,

want fy hebben gene Heeren Regenten gedwongen tot het aftreeden

en cjuiteeren van haare refpective Bedieningen , noch geene der felver,

als den Heer Burgermeefter Andries de Graaf', ( dat op pag: 689.
te lefen is ) feytelijk geafrronteert , noch eenig perfoon of huys gefpo-

lieert ofgeplondert ,

#
gelijk in fommige Steeden gefchiet is , hoe wel'

het ongetwijftelt daartoe fourle gekomen zijn, by aldien de Heeren

Regenten door haare gewoonlijke voorfichtigheyt de bevreefde on-

doch'tmeeft heylen niet hadden geprevenieert. De grootïte ontroeringe ontftont
jom de stads- over^ bewaren van de Stads Sleutels , want de onruftige Burgers ge- 1

hoort hebbende , dat de Magiftraaten van verfcheyde overheerde Stee- :

den met de prefentatie en overleveringe van de Sleutels haare Steeden
f

met eenen hadden overgegeven en gelevert aan den Vyand , waren

bekommert , dat haare Regenten , voornamentlijk die gene , diefe

fufpecleerden van fecreete intelligentie met de gewaande Landsverra-

ders, 1
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ders , met de Sleutels van de Poorten ook de Stad fouden leveren in

handen van den Vyand , fonder de minfte advertentie en kennifle van

de goede Burgerye , onder de welke diergeüjke ftraat-praatjes fo veel

opereerden , dat fommige , te wegen brachten , dat de Sleutels van de

Poorten en Water-Bomen op 't Stadhuys, daar de Burger-Hooft-

wacht was , wierden gebracht en bewaart , in plaatfe de felve volgens

gewoonte des avonts waren gebracht en des nachts bewaart ten huyfe

van een der Heeren Burgermeefteren , waar van de beurt by ordre

was gekomen aan den Heer Burgermeefter Lambert Reynjl , die

van refolutie wierd , om op 't Stadhuys by de Sleutels fijn nacht-ruft fo

lang te nemen, tot fijne tijd geexpireert , en by ordere gedevolreert

was op den Heer Burgermeefter fan van de Pol wanneer de Heeren

Burgermeefteren refolveerden , om alle de Sleutels naar gewoonte

weder te doen brengen aan 't huys van den Heer Burgermeefter van

de Tol^tot welken eynde haar Ed: tsichtb: fulx in den Burger-

Krijgsraad proponeerden , met verfoek , dat de Heeren Capiteynen

het Volk van haare refpeclive Cómpagnien daar toe geliefden te in-

duceeren , om de Sleutels te brengen ten huyfe van den voorn. Bur-

germeefter.

Defe refolutie wierd fohaaftniet ruchtbaar, ofmen fag aanftonts waarom ce-

eenige woel.geeften dapper gaande, om de Gemeente ongeruft te ma- mfn^'
1*"

ken , gebruykende daar toe diergeüjke reden : Als de Burgermee/Iers teert voor

Voogden waren van de Sleutels , datfy dan ool^ met eenen meejler waren den isurger-

van de Stad , en dat ons de droevige ervarentheyt badde geleert , dat veel meeftci Pol.

Burgermeefters van de overheerde Steeden door *i overgeven van de

Sleutels haare Steeden en Burgers ook, hadden overgeleevert in handen

van den Vyand , maar dat het nu tijd was , om felfs mede toe te[ten , en

eenoog inti*ey\te houden ,&c. Waardoor veel gemeen Volk met
een dommen yver na den Dam liep, om aldaar af te wachten, wat'er

wegens de Sleutels foude voorvallen. Hier verfcheenen tegens den

avond mede fommige oproer-maakers, die haaren mantel om de ooren

geflagen hebbende , om te minder bekent te zijn , het vuyr van bur-

gerlijke Beroerte aanbliefen , met alderhande feditieufe difcourfen,

en met prefentatie van haare hulp en aftiftentie , 't welk duyrdetot

omtrent 10. uyren in de nacht, wanneer de Sleutels van een der Poor- <^

ten , in plaatfe van aan het huys van den Heer Burgermeefter Pol , na

't Stadhuys gebracht wierd , daar op het volk feer Iterk aandrong , om
te fien , welke die fleutels waren , en fouden tot in 't Stadhuys gedron-

gen , en licht tot enorme actiën gekomen zijn , fo niet de Capiteyn

Bbbbb 2 Narent
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Barent Elias , die toen op 't Stadhuys de wacht hadde , met fijne Com-
pagnie in der haaft den Ingang van 't Stadhuys befet hadde , rangee-

rende fijne onderhebbende Burgers in goede ordre , die haar met de

lont op den haan fchrap fielden , en de Sleutels van de Poorten en

Water-bomen inwachten , "dewelke al voorens van de onrtiftige Bur-

gers in 't aankomen op den Dam gevifiteert en geobferveert wier-

den, offy ook alle op 't Stadhuys gebracht wierden; Doch bemer-

kende , dat de Sleutels van de Nieuwe-brugs-boom ten huyfe van den

Heer Burgurmeefter van de Tol gebracht waren , rukten fy met
' meenigte derwarts , en begeerden met groot geroep en getier , dat de

Sleutels , die daar in gebracht waren , weder uytgereykt en op 't Stad-

huys bewaart fouden werden. De Heer Burgermeefter Hooft , die

ter fel vertijd ten huyfe van den Heer Burgermeefter van de Pol pre-

fent was , trad met een gerefolveert gemoet op de Stoep , en focht het

woedende volk te bevreedigen , feggende : Mannende Sleutels z.yn

hier anders veel bewaart , de Burgermeefters honnen met de Sleutels met

verrichten , de Burgers z,ijn immers meefiers van de Poorten ; en geno-

men de Burgermeefter wilde een Schelm z.ijn, en de Poort openen , gy
konde fulx beletten. Doch al defe en diergelijke redenen konden de

Burgeren niet bevreedigen , die als vooren even iterk riepen : Wy wil-

len de Reutels hebben , of daar fal. dit en dat door vaaren , &c, en de

Burgwal fo dicht befetten , dat eenige van de vrywillige Burger-ruy-

ters , en den Heer Capiteyn Freden\ Barrewouts Schoon-Soon van

den Heer Burgermeefter van de Pol , met eenige gewaapende Bur-

gers onverrichter faake weder moften vertrekken , waar op de Burgers

te harder infteerden , om de voorn, fleutels te hebben , en dewijl fy

vreefden , dat men haar met geweld foude doen vertrekken , riepen fy

noch eens , fo fy feyden voor 't laaft , onder het werpen van (reenen,

in de glafen : Wy willen de Sleutels aanflonts hebben , offuüen het huys

pionderen. De Burgermeefter vreefende , dat die beroerte niet, als :

met een cjuaaden uytflag foude eyndigen , by aldien hy defe woedende

mcnfchen in haar begeerte niet te gemoet cjuam , refol veert met de

fleutels voor de deur te komen , feggende : Daar zjjn de Sleutels*

xvien moet die hebben , waar op een onbefuyft en dronken menfch daar

naaft aan ftaande toe greep en feyde , ik wilfe hebben ; Een ander dat

fiende , wilde den eerfje de Sleutels ontweldigen , waar door weder

een nieuwe commotie ontftont , tot dat eyndelijk eenige gewapende

Burgers de fleutels opvatten, en onder een Convoy van een feer groot

gedrang van menfchen naar het Stadhuys brachten , daar fy zedert bin-

nen
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nen de Adels-Kamer in een Yfere Kifl 's avonts wierden opgeflocten,

en de Sleutel van die Kift gebracht en 's nachts bewaart by een der Btir-

germeefteren , dat Tonder veranderinge op huyden noch continueert,

waar mede defe commotie een eynde nam.

Doch alfo de Heeren Burgcrmeefteren en x x x v i. Raden Dc
^

ee,tn

bevreefden eenig grooter ongemak te Tullen ontftaan uyt oor- ringerefi-

faake, dat'er'd'een of d'ander onruftige Geeft den ^SHas Anjello ££""
i •

mochte ageeren onder de exceflive groote meenigte van Inwoon-
ders j die uyt alderhande Natiën gecompofeert is , en licht uytlevert

fodanige war-geeften , die by trouble tijden groeyen en bloeyen, »

behalven dat het onbeftandig gemeeneVolk altijd tot nieuwighe-

den en veranderingen inclineert , en in troubel water Tockt te viT-

fchen, voornamentlijk daar men dagelijk de burgerlijke beroertens

van andere Steeden hoorde , en het AmfterdamTche Volk over eeni-

ge uyt de Regeeringe mede murmureerde , en door verTcheyde war-
geeften loby monde als door paTcjuillen wierd opgewekt , To vonden
de Heeren Burgermeefteren goet , om den Raad te doen vergaderen,

om met deTclve te delibereeren , ofmen Tich in de tegenwoordige Re-
geeringe Toude maintineeren , of fich zltemaal daar van ontdaan , en

in'tlaatftecasde Regeeringe ftellen aan Stju Hoogbeyt , omdeTelve
te veranderen ofte continueeren en maintineeren na fijn welgevallen,

ingevolge van de authoriteyt op Hoog-gemeJde Sijn Hoogheyt ge-

' derereertby derefolutie van de Ed: Gro: Mog. Heeren Staten van Hol-
landen Wefl- Vriejland, in dato den 27. slttgufci , waar vandeCo-
pye achter onder Num". 61. is geproduceert. Hier op wierd op den

28. slugufti 's nachts om elfuyren tot het laatfte gerefolveert, en de

prelentatie van vrywilüge afftand van Burgermeefteren en Vroetfchap-

pen by een Acte in dato den 5 . September vervat , en aan Sijn Hoog-
heyt geTonden door den Hier en M^'Dirl^Schaap Secretaris van den

welgemelden Raad (alTo de PenTionaris fich daar van excufeerde) met
verioek, dat Sijn Hoogheyt Toude gelieven te diTponeeren omtrent de

veranderinge van haare Magiftrature , Todanig hy voor den dienft en

gemee.ie rufte des gemeenen Vaderlands , en der Stad Amjlerdam 'm

't particulier, Toude bevinden te behooren ; Waarop Sijn Hoogheyt sijn mezh-^

naar voorgaande deliberatie op den 10. September oordeelde, dat in g^veramf^
de jegenwoordige conftitutie van tijden en Tiken Teekere Heeren Re- lins in.de

genten van de Regeeringe' vooiTz. behoorclen te werden geexcuTeert,
egccnD»e»

fonder nochtans dat defelve daar door in hunne goede naam en reputa-

tie in eenigen deele gekrenkt ofvernadeelt Touden werden, met pre-

Bbbbb 3 fentatie,
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fentatie, dat Sijn Hoogbeyt ten allen tijden, fo wanneer boven ver-

moeden de noot fulx foude mogen komen te vereyfchen , bereyt foude

zijn, hun fodanige particuliere Protectie en Sauvegarde te laten ge-

en vctkieft worden , als haar.Ed: foude komen te defidereeren.

cenige
,j

n
ndc

In plaats van de geëxcufeerde Heeren vond Siin Hoogbeyt goet,

|e?xcufecr- de navolgende Heeren te eligeeren- tot Burgermeefteren Coenraad
dcHeeien.

<uan
r%emif,gen en foban Htidde; tot Scheepenen Louis Trip , N'an~

ning Kloek, en David de Willem ; en tot Raden Louis Tnp , Jan-

^Appelman, Michiil Tielens , HendrikJB&ktr , Coenraad van Klenck*

M r,Gerard 'Boys-, fan [ommelijn^ M r
. Nicolaas Opmeer , Dirk;

Blom en Gillis Sautijn,

Ecnige Bar- Immiddels dat den voornoemden Heer Schaap in 't Leger tot 7So- l

feeren°ffa

a
" degrave van Sijn Hoogbeyt expeditie verwachte , hadden eenige Bur-

mcnop den
gers p fen 7. September veele van haare Mede-Burgers met ge-

drukte Biljetten verfocht, om tegens den avontop de Klevehiers

Doelen te compareeren , alwaar wel 90. a 100-. perfonen meeft

Ambachts-luyden haar ter beitemder tijd lieten vinden, dewelke fo

haaft niet vergaart waren , of de deur van de Kamer wierd geilooten,

en voorgeftelt , dat het de plicht van de getrouwe Burgerye was , voor-
.

namentlijk in defen tijd forge te dragen , datfe haar oude Privilegiën^

en Vryheden weder bequam , wanneer gelijk als onverhopts op een, , r

ftoel onder een Kuflen wierd gevonden een verzeegelt paquet.brieven

fonder opfchrift , 't welk geopent zijnde , vondm'er een partye ge-

drukte requeften in , die in de naam van de Amfterdamfche Burgerye

en Schutterye geaddreffeert waren aan de Heeren Burgermeefteren en

.

de Heeren van den Gerechte, beftaande in 1 2. articulen f fo als fy on-

der 1S(umo. 68. te lefen zijn. Een defer prefenten klom voorts op

de tafel , en las 't felve Requeft overluyt voor, waar op gevraagt wierd,

of 't niet goet en- wel ingeitelt was , en ofhet de meeninge van de Bur-.J^

gers niet was, haare Privilegiën weder te willen hehben ? dat fy alle té

gelijk beantwoorden van ja, ja, ja. Men bracht voorts voor den dag

. een kleyne gefchreven Acte , waar by fimpelijken verfocht wierd , dat v
-

de Heeren Burgermeefteren aan de Burgers haar oude Privilegiën wil-

den herftellen. Defe Acte wierd van de meefte onderteekent, nemen-
de eenige dag van bcraat , die fonder moleftie niet van de kamer raak-

;

d en een
ten ' ^en norn^neer<^e vier perfonen , om 's volgenden morgens het

befendingc verfoek van haar aan de Heeren Burgermeefteren mondelinge tepro-

geraiceifèis", Poneeren j dewelk voor dat fy op 't Stadhuys compareerden , van ee-
' nige, die geteekent hadden, verfocht wierden , datfy d.^geheelege-'

teeken-
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teekende Acle wilden royeeren, daar toe na eenige deliberatien ook
gerefol veert wierd , weidende defelve Acte dooreen brandende kaarfe

eerll vernietigt , eer de vier Genomineerde voor de Heeren Burger-

ïneefleren compareerden , daar fy tegens haare opinie op alle de poin-

<5tcn van haare propofitie fodanigen fatisfa<5lie,en bedankinge voor haa.

re goede genegentheyt ontfmgen, dat (y weder vertrokken na de Doe-
len , daar fy van haare Verrichtinge rapport deden , en over ha^re ge-

nomene mocyten bedankt wierden. ImmiddeJs hadden eenige yve-

raars copye van de Acte onder Num°. 69. 's nachts gebracht aan

de Wachthuyfen en Poorten, om de Burgers tot meerder confpiratie

te bewegen , dat mede fo wel als al het voorgaande in ftilte een eynde

nam.

Tot Gouda wierd op feekeren tijds 's nachts onder de deur gou da
van een der Rcgeerende Burgermeefleren gefleeken een wytloopig ge-

fchrift , in fich behelfende de Naamen en Befchrijvinge van eenige Re-
genten , welke by het Volk wierden gehouden niet genegen geweeli

te zijn tot het aanllellen van den Trincc van Orange tot Stadhouder

;

immers welke by veele niet waren aangenaam. In gemelte Ge-
fchiift wierde te kennen gegeven, dat men het felve aan SijnHoogheyt

den *Prince van Orange (oude overleveren , met verfoek , dat die

daarin genoemde perionen uyt de Regeeringe gefet , en andere in

der felver plaatfen geftelt mochten werden. Doch om alle beduch-

te ongeleegentheyt voor te komen , ehde te doen blijken , hoe ge-

neegen yeder was , om 't fijne toe te brengen tot de gemeene rulle,

fo hebben de Heeren Burgermeefleren, Schepenen, en gefament-

lijke Vroetfchappen haare refpective Bedieningen geftelt in handen

en ter difpofïtie van Sijn Hoogbeyt , alle ende een yeder der felve fich

betoonende gewillig en bereyt, ommevan haare functien affbnt te

doen.

Siin Hoogheyt door een mifïive van de Heeren .Vroetfchappen de-

fer Steede zijnde verwittigt van der felver prefentatie en vrywillige

a;'.nbiedinge , heeft goet gevonden by een Miffive aan de Regeeringe

in feer beleefde termen te excufeeren feekere 6, Heeren , en in der

felver plaatfe weder aan te flellen de Heeren : *Albrecht van der

'Burg , Tp. Hugo van der Werve , sAdrian van Schie , Jacob de Wilde,

M r
. Cornelis Moering en fooft Verfckure , met welke verande-

ringe het Volk van Gouda , dat een ongefluyme Zee gelijk was , be-

gon tebedaaren,eninflilteteraaken.
rotter.-

Rot ti KV am flucteerde inwendig in burgerlijke Beroerten dam m
Ccccc niet

Ioeten>
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niet.minder,als een van alle Steeden,want op den S.luly raakten de ge-

door' rap- heele Stad in rep en roer , door de confluentie van een groote meenigte
|

paiUeen wy-
rappaille , meeft alle wijven , die met een Vaandel de Stad door trok- !

ken voor by het Stadluiys , daar de Heeren vergadert waren , naar het

huys van den Heer van der A , daar fy de glaafen uytgefmeeten heb-

bende , voortgingen naar 't huys van den Heer Somnans (die terfel-

ver tijd eenige dagen buyten de Stad was) daar fy niet alleen de glaafen

met fteenen ingooyden, maar ook de Deur meteen Hamer opfloe-

gen ? en daarin eenige infolentie en dertelheyt omtrent eenige Eetwa-

ren van boter, kaas, wijn, bier, &c. pleegden, doch den inboel en meu-

bilen verfchoonden van de plonderinge. Geduyrende dt[è tumulten

endoor de hielden de Burgeren haare huyfen geflooten , raakten 's namiddags in

die^ardcu-
'

z geweer , en fielden 7. Articulen op 't papier , die fy aan haare Hee^-'

len o'pftd- ren Burgermeefteren en Vroetfchap prefenteerden , fo als fy onder
den

' Nam . 70. telefenzijn.

Over defe Articulen waseenyder, die defelvc hoorde lefen , ten

hoogften verwondert en verfet. Van de Heeren welkers detentie daar,
'

in verfogt en die wel meeft meenden verongelijkt te werden , waren

op die tijd prefent deHceren Tejfer, Vroefe-, Gaal en Gerard facobfz»

Vtfch , de welke in fiende de conftitutie van tijden en faken toe fton-

den, datfyby provifie aldaar in verfekering fouden blijven , waarop

dat vervolgens de voorfchreeven articulen op approbatie en goed vin-

dewdke de den van Sijn Hooghejt wierden geaccordeert en toegeftaan , gelijk

roeftoj"!

1

ook het Pofifchnptttmy daar mede defelve naderhand geamplieert en

vermeert wierden ; alles op het fundament en in vaft vertrouwen , dat

Hoog-gemelde Sijn Hooghejt (aan wien hier over feekere Gedepu-

teerdens wierden toegefonden) de voorfchreven exorbitante procedu-

ren feekerlijk foude improbeeren en tegen fpreken , 't welk ook niet

sijn Uon^heyt lange daar na is gefchiet ; Want de Gedeputeerde, die met Sijn Hoog-

no\"t"ovlt keyt hier op hadden wefen fpreken,weder gekomen zijnde, rapporteer-

de Buigcrcn. den alle uyt eenen mond, dat defelve de violentie aan de Regeeringe

gepleegt feer qualijk genomen , en daar op order hadde geftelf , datter

een raillïve wierde gedepefcheert , die met een Trompetter volgen

foude , waar in hy de Regeeringe gemaintineert , en vaw het Volk ge-

hoorfaamt en gerefpec-leert wilde hebben. Des anderen daags zijnde

Sondag den 10. Jttly is de voorfchrevemiflive , in maniere als voren,

gekomen,en in't volle Collegiein Burgermeefteren Kamer in prefentie

van eenige Burgeren geopent en geleefen,en vervolgens van het Raad- .

huys defer ftede by forine van infinuatie aan alle Burgeren en Ingefete-

nen'
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nen gepubliceert en genotificeert in voegen onder Num'.ji.te lefen is.

De Heer de Groot, die mede onder de geene was , die de Burgeren

wilden, dat (oude werden gedctineert , was des voormiddags onder

het geleyde van een Trompetter van Sijn Hoogbejt in de Stad , en ver-

volgens op het Stadhuys gekomen , omme aldaar te aiBftcren de Ver-

gaderinge van de Vroetfchap, het welke alfo Tonder merkelijke dis-

ordre toe ging ; Doch des namiddags de klokke omtrent twee uren, De Groot

als de Vroedfchap gefcheyden was , en als een yder van de gedetineer-
jetconnccït

de Heeren , in conformité van de ordre van Sijn Hoogheyt naar

huys wilde gaan ; Sijn Ed: met de Burgermeefter Vroefe by geval de

eerfte van de trap van 't Stadhuys afgaande , wierden beyde door eenig

weynig Canaille in het gefigt van de Burgeren , die als toen de wagt

onder het Stadhuys hadden , weder re rug gedreven , en fouden na alle

apparentie met een mes gequeft zijn geworden, ten ware fy door haare

knegts gewaarfchouwt , en alfo fich weder na binnen begeven en het

ongeval ontweken waren. Boven op het Stadhuys weder gekeert zijn-

de , expoftuleerden fy fcer op die fo quaade rescontre , en verfbgten,

dat daar in de faüo ordre mochte werden gcftelt. Den Heer Offi-

cier , die by der hant was , fond aanftonds een der Subftituyt-Schouten

na beneden met twee of drie dienaars van de Iuftitie, om den genen,die

het mes tegen de gemelde Heeren getrokken hadde , was 't doenlijk»

uyt den hoop by de kop te vatten en te verfeekeren
,
gelijk dan ook

aanftonrs is gefchiet , met hoope , dat de fchrik daar door in het volk

gebragt foude werden , en dat de Heeren nu met gemoede fouden

konnen vertrekken. Hier op zijn de Heeren vervolgens van het Stad-

huys afgegaan paffeerende door veel Burgeren , die iy by troepen op
de ftraten fagen ftaan.

De Heer de groot , daar het wel meeft opgemunt fcheen , wierd Een nIeuwe

dpor eenige gewapende mannen uyt de Burgerwacht tot aan fijn huys voor *t sud-

geconvoyeert. So haaft de Heeren in haar huyfen waren gekomen , be- huys*

gon het Volk voor het Stadhuys weder feer te vermeerderen , roepen-

de dat fy den gevangen man wilden gerelaxeert hebben , èn by weyge-
ringe van dien dreygen fy het geheele Stadhuys onder de voetteful-

len haaien , waar op het gewelt fodanig toe nam , dat de Burgermee-
fleren h.ct felve noch door de Burgerwachten , noch door andere mid-
delen fiende te konnen Hutten, fich genoodrtókt vonden in de begeerde
relaxatie te c'onfenteren.

De Borgerye hier mede noch niet vernoegt zijnde,bracht te wegen,
dat de Commiffien van haare Heeren , die in den Haag waren, inge-

Ccccc 2 trokken,
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trokken ,en in derfelter pfeatfen weder gedeputeert wierden deHee-

ren van der Aieyckn» Hogendorp, Hartman, 'Turn met twee Burger-

Capiteynen, eenen Lieutenant en twee Burgers genaamt Willem

'Heftiaanfen en Leonarivan Aarfen> en dat in apprehen {re wierden

genomen 2. Regeerende Heeren Burgermeefteren , als Proefen en

*&effer met de Heeren Gad en Pis > en dat de abfente Heeren met

Klok-'geflag wierden ingedaagt.

't welk op de Op den 22. 'Attgufti zijnde de • ordinaire Kermis -tijd, wanneer

vermeer!'

d
vee*e Boeren f naar gewoonte , (tonden binnen te komen , rees in de

vtfetd. Stad een gerucht , dat de Boeren gefint waren > om gewaapender hand

eenige Regenten af te fetten , indien de Burgers op hunne komft mix

noch niet mochten hebben geëfltèdueert. Dit was oorfaak , dat de

Burgeren fich in de wapenen begaven , om voor den overlaft van de

Boeren bevryt te zijn , en om felfs uyt te voeren *t gene de Boeren

dreygden , concipieerden tot dien cynde een Requeft aan de Heeren

Burgermeefteren en Vroetfchap , met een Acte , die de gefufpe&eer-

de Heeren fouden tèekenen. De Burgermeefters hier van eenige ken-

nifTekrygende, vraagden eenige Burgeren, of fy wat te verfbeken

hadden ; daar op fy antwoorden van ja , maar dat het felve verfoek hielt

aan de gantfche Vroetfchap , en dat die aanftonts daarom diende ge-

convoceert te werden , 't welk *s namiddags om twee uyren gefchiede,

wanneer de wanneer aan de felve het Requeft wierd geprefenteert , beftaande in

eenicqïeft beleefde termen , waar in 14. Heeren uyt de 24. Vroetfcfranpeh
^xdenteer- wjCrden genomineert en verfocht , dat fy haare refpective Ampten ge-

liefden te refigneeren, en 't felve met de onderteekeninge van defe

volgende A&e te confirmeeren , gevende voor redenen , dat fy Hee-
ren Regenten met de continuatie van haare Bedieningen aan de Bur-

geryegeen contentement langer konden geven, dewijl fy tot voor-

iórge endefenfie van de Stad niet genoeg naar vereyfeh van faaken had-

den gevigileert. Hoe wel defe reden -aan de gefufpe'cleerde' Regenten
feer onaangenaam was , fo wierden fy doch te rade , om defe Acte te

teekenen ' . .^b ( na^ibnEfbo

>vis§iual-

ea de Hee. \yy ondenefcbreven alle tezenwoorekre l fo Rereerende Bttreemee-

tea 4ef« fleren, jRaaden , en Vroetfcbappen , mitsgaders-, Secretarieën der
Afte deden 5^ Rotter'dum, op httjden geëxamineert hebbende de Reqttefte aan

ons, wegens onfe Bnrgeren overgelevert , ende gelet op den inhont det

felven ,waar by z,ygenefatisfattie in defe perplexitepen metdè'Regeé*

ringt QnfcrPerfQQnmfehijnsn te nemen; en op dat blijkenjonde ddtwjr

veel
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veel U ever de TZufte en Vryhejt ampleüerem , «is gefoupfone'ert te veer» -

den van eenige cjuade intelligentie ofte misduydinge ; jo hebben voy om
alle hetfelve kjagrlijk^te vertoonen > het verfosk, der voorfz*. Buwereti
geaccordeert , ende -derhalven van een yder onfer voorfz.. Ampte* ge-
renttntieert , gelijk. Wj'daar' van renuntieren mits defen , met overge-

vinge , dat de Facie.,*?/ met der daad by de blyvende Leden van de[ave
Vroetfchappen tot het nomineeren van andere Perfonen in on[e plaatje

werde geprocedeert , verfoeiende mits dcfen Sijn Hoogheyt den Heere
Prince van Orange als onfen. Stadhouder , uyt de aan te bieden 'Nomi-

natie andere in onfe plaatfe te willen furrogeren \ belovende van nu af
aan , ende in 'x toekomende het felfde te houden geratificeert , 't gunt

zijnvoorfz,. Hoogheyt in qualiteyt fal komen te doen , ende niet daar

tegen te fullen machineren in Rechten , ofte daar bityten op poene van

ons te maken flrafbaar als Crimen begaan hebbende tegen de Ruft ende

Vrede van 't gemeene Land: So waarlijk^ M°et ons God Almachtig

helpen, AtTum den 11. Augufti 16'72.

Deie Prefente Heeren , die defe Acle teekenden , waren de Heeren

heffer en Vroefen Regeerende Burgermeefteren * f.
de Vries -, Foor-

burg , Q. Vis Wtllemfz.. I . van Couwenhoven en G. van Vredenburg»

De Abfente Heeren , die defe Acte daarna mede teekenden , waren

vierj a's Cj. Vis lacobfz.. van der Aa , Gaal en Sonmans , een alleen

was weygerig , te weten , den Heer r
BiJfchop , de Cjroot was toen al

vluchtig,, en de Heer Taats in Ambafiade aan 't Spaanfe Hof.

De Burgers ilende, dat de overige 10. Regenten nahaaremce- "laken<Ie ^«.

i' r vt • • 1 Vx 1 1
Burgeis eeö

ninge dien (elven avont geen Nominatie maakten van een Dry-dub- dry dubbelt

belt getal , uyt het welke Sijn Hoogheyt een enkel getal in plaatfe
scuL

van de voornoemde Heeren foude eligeeren , maakten felfs een foda»

nige^Nomtnatie , die fy aan de 10. Vroetfchappen overleverden , met

verfoek, dat defelve daar geliefden afof by te doen , die fy felfs beft

fouden bevinden te behooren , het welk gefchiet zijnde , wierd de

Heer Tunt en andere gedeputeert, otn defe Nominatie Sijn Hoog-

heyt tebehandigen, die daar op een electie dede t6t genoegen van de

Burgerye , behalven van eenige malconte , die Sijn Hoogheyt liever

dood, en deflelfs Partye liever groot hadden gelien. j^ *NN

Zeeland gaf Holland niet toe in 't veranderen van de Magi- G ][*£

"

m *

ftraturen > want tot Vlissingjbn de Burgeren op den 1 3, Au- roeie*.

gujfi door ordre van ymand uyt de Burgermeefteren, in de wapenen
gekonaen zijnde , (fo gefeyt word , fonder kennifle van 't Collegie , op
hoope 5 dat de Opiteynen , die door dien Burgermeefter meeft waren

Ccccc 3 g«-
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geavanceert , fijne partye {ouden kiefen , en de Gecommitteerde der

Burgerye tegen gaan , etrvan het Stadhuys naar huys doen vertrekken)

namen haar ilag waai' , en wilden van de Markt niet weder vertrekken,

voor en al eer men haare Commiilariiïen contentement hadde gege-

ven , en dat Vaders en Soonen , Broeders en Minderjaarige uyt de Re-
geennge geweert,en dat in plaatfe derfelver een dubbelt getal aan Sijn I

d""
b2fcn " Hoogheyt gefonden wierd , om daar uyt te eligeeren , die Sijn -Hoog-

sijn Hioghe^t heyt foude bequaamft oordeelen. De Magiitraat defe intentie der
gedaan. gantfeher Gemeente vernemende, refolvecrde q. Heeren aanftonts

te bedanken , en een nieuwe Nominatie aan Sijn Hoogheyt over te

fcriden , waar toe de Burgers uyt het midden van haar mede commit-
teerden i. perfonen , als den Colonnel Gillis Royart, en Carelyan

Toelveld , die tot antwoord mede te rug'brachten , dat Sijn Hoog-

heyt niet fhijdig vond , dat Secretaris en Penfionaris Raden waren-,

en dat in 't toekomende op de Broeders gelijkelijk Raden temaken
foude gelet werden. De Burgerye defe blijde tijdinge ontfangen heb-

.

bende, om alles nu in ruft en vreede te brengen, verfocht op den

13. September in alle vriendelijkheyt van haare Magiitraat, dat de 9.

Heeren eftèctive fouden bedankt werden , en dat van die 9. vier

fouden genomineert werden nevens andere, indien den Penfionaris

'

meerder-jaarig was , op dat Sijn Hoogheyt koofe , wien 't hem gelief-

de , alsmede, dat de Gemeynte verfocht , dat beyde de Burgermee-

ilers fouden contentement hebben , eer dele nominatie naar den H*ag<

wierde gefonden. Dit wierd door de Magiftraat ingcwilligt, en beyde

Burgermeefters verklaarden voor de Gemeente, haar volkomen con-

tentement te hebben , en voort aan als vrienden te fullcn leven , waar

op de Nominatie wierde geteekent , en met des Stads Zegel bekrach-

tigt, en een Bode daar mede naar den Huag aigevaardigt ; Maar-

aifo dpor vreemde Intrigues eenige gedifponeert wierden , om den

Bode te achtervolgen , en hem den brief ai te nemen , dat haar ook fo

irdcrlijk gelukte , dat fv den Brief te rug brachten , en alfo eenige

Matrolen fodanig aan 't gaan raakten , dat fy voor 't Raadhuys quamen,

en met geweld verandennge veiiocnten, deden eenige Regenten de.

Gemeente een Nominatie maken , daar uyt fy felf 9. Perfonen ver-

koflr-i cl^weike naderhand van Sijn Hooqhejt gecontinueert wierden.

*upn-L- Middel eu R g raakte noch meer in commotie, als F.. ,

ut aifo daar de mecite Burgers en omheen wonende boeren oordeel-

den , dat de Appoiccementen in dato den 5. en 1 1 . futy refpeétive

op de n van de Burgerye gegeven , (gelijk hier vooren op pags

*99-

ioereii.
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:
^99.te lien is) niet pun&ueelijk wierden naargekomen; dewijl de Boe-
ren , die op 't Geweer geftek waren , eenige nachten Tonder 't Woord
waakten; dewijl de Kuil van haar Eyland fich ter fel'ver tijd van 's Lands

: Vloot ontbloot vond , en dewijl mede om die tijd eenige briefjes in

|

de Steeden en ten platten Lande onder door de deuren wierden j^e-

i fteeken , waar in gefchreven flont , dat het Dcileyn van den Koning

j

van Vrankrijkop Tïergen op Zoom, en fo vervolgens op Zeeland

lag; So rcfolveerden de Boeren, byoccaiie, dat fy door een looien

allarm op 't ftrant by een raakten , met haar 7. Compagnien te voet,

en eenige boeren-ruyters , de Stad Middelburg te attacjiieeren , en

die Heeren , aan dewelke fy fuftineerden •> dat het haaperde , by de kop
te vatten. De ^Burgers waren immiddels met haar zijd-geweer op dooreen

dien allarm mede op de been geraakt, maar als fy vernamen , dat het
Biuëersf

1"8

gerucht, van dat den Vyand lande, valfchwas, ging elk in ftilheyt

weder naar huys , uytgenomen een Compagnie van 't Orange Vaandel,

die met hun volle geweer na 't Stadhuys marcheerde, voor 't welke

liet Graan op defe Compagnie fo dicht aandrong , dat de Vaan drie

h

met het Vaandel wat ruymte willende maken , een man met de punt

van den Vaandel-dok cjiietfte, waar door het grau met murmureeringe

fterker op hem aandrong , fo dat hy in perieul raakte , waar uyt hy fich

willende falveeren , lofte een Piftool , daar een koegel op (tont , die

een jongman aan fijn hooft affchampte , dathy ter aarden nederviel.

Hier op riep het Graau volmondig uyt : Steemgt dien hovd dood , dat

de Compagnie in 'tRaadhuys dede retireeren onder het vliegen van

veele fteenen. 't Graau hunnen moet op haar niet konnende koelen,

liep onbefuyft in de Noort-ftraat, naar het huys van den Heer van

den TZrande , daar helle-veegen van#ijven hem uythaalden , en deer-

lijk floegen , doch noch eyndelijk door de Burgeren ontfet , en op het

Raadhuvs gebracht wierd. .

OndertuÜchen quamen eenige boeren voor uyt met een Compa- en door het

gnietot voor de Noort-Poorte , daar fy binnen wilden zijn , maar als der Boeien,

l) iag;n, dat hunfulxgeweygert wierd , rcfolveerden fy'tRinquet,

dat by na verrot was , afte broeken , 't weik de andere boeren Com-
pagnien aanfagen, die een iluk-weegs vandaar tot een ^achter-laag

waren, o:n defe fo 't nodig mochte zijn te fecondecren. De Burgers die Binnen?

fiende , dat de Boeren befig waren , om de V
r
al-brugge met haaken ne- „ef^^T

' der te haaien , lieten defelve van felfs neder vallen ( apparent om by die grootecom-

occafie de Regenten te konnen dwingen tot haar oogmerk) en-alle de
JJe

t

J£ n

" !

"

_

Boeren binnen trekken , die met een Compagnie onder een groen

Vaan-
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Vaandel marcheerden recht na 't huys van den Heer Penfionaris de

Uubert , met intentie , om dien felven Heer met haar gevankelijk

naar buyten te voeren. De Heer van OuUijk^ hier van kennilTe kry-

gende , dede aanftonts groote devoiren , om defe onluften te appaifee-

ren, gelijk hy defelve ook met uytncmendemoeyten , en niet Tonder

gevaar voor fijn Ed: Perfbon appaifeerde ; Maar het Graau , dat altijd

. dewelke
door den
Heer van Oh-

dijek. geap-

paifeert wer-

Maar door inclineert tot veranderingen en troublen , hitften de Boeren weder op
de Burgers
weder opge-
loyr,

fo dat fy ee-

nige He eren
gevarrgen

namen.

'sGRA.
VENfUGE
in toeren

feggende , dat fy de Verraders mollen vangen , onder dewelke fy dm
Heer van den Brande mede noemden , die nu op 't Stadhuys was,

't welk de Boeren fo gaande maakte , dat fy gelijkerhand naar 't Raad-

huys trokken , daar den Heer Bailluw met de voorfz. Heer van den

Brande haarpp de aankomft van defe Boeren op de P»ye vertoonden,

doende den Bailluw aan' de Boeren een feneufc aanfpraak , waarmede

hy haar focht te bevreedigen j Doch de Boeren alle defe termen niet

verftaande, bleeven halftarrig , drongen in weer-wil der Burgers , die

aldaar ter wachr waren , en haar Vaandel op de Puye geplant hadden,

het Raadhuys in , en haalden den Heer van den 'Brande gewapender

hand naar beneden , hem flaande , trekkende en (toetende tot buyten

de Poort in de Na-dorfl , terwijl de andere 6. Compagnien Boeren

haar meefter maakten van 't Hof, en de Heeren Burgermeefteren la

Sage , Brouwer , Vrybergcn den Penfionaris de Huhert en den Se-

cretaris %ey<iersberge apprehendeerden , en als gevangene weg-voer-

den buyten de Stad in haare kroegen , werwarts fy verfochten, dat de .

Burgeren haare Gecommitteerdens wilde fenden , om de Gevangene

Heeren te helpen examineeren, waarop 3. uytde Gildens wierden

gecommitteert , die naar een rauwe examinatie defe Heeren op haar

hooge proteftatien weder los kr#gen , op conditie defelve Heeren

op 't Raadhuys fo lang gefaifeert te houden, ter tijd toe den Boeren

ïatisfactie over 't Woord , en den Burgeren contentement op haare

propofitien en articulen foude zijn gedaan. De Magiftraat bevreedigde

daar cp de Boeren en Burgeren in 't kort fodanig , dat de gedetineerde

Heeren onder cautie uyt haare detentie wierden gerelaxeert , en dat

de Boeren weder vertrokken , fonder ymand meer te molefleeren , na

dat fy alvoorens het Graau felfs hadden gefteut in haar voornemeni
om 't huys van den Heer Vrybergen te pionderen , feggende , dat het

haar niet om het pionderen, maar om het veranderen van de quade Re-
geeringe te doen was.

'sGravenhage, zijnde een plaats , die om de generale en

particuliere direótie van de Staats-Affaires, en om de JUuitre Collegien

der
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der Heeren Regenten Co van de gefamentlijke Geconfedereerde 'Pro-

vinciën , als van de Provincie van holland alleen , boven alle Steeden

en Plaatfen van den geheelen Staat behoorde geheyligt te zijn, was
niette vreederf met een fimple veranderinge van haare Magiftraat,

daar toe de gefamentlijke Burgeren met haare Vaandels op den

5. September fich begeven hadden op de Doelen ,
• en aldaar met

malkanderen opgeftelt een nieuwe Nominatie yan haar geheel e iWagi-

ftrature, met de welke fy 18. perfoonen gedeputeert hadden aan

Sijn Hoogheyt , om uyt krachte van de authorifatie.van.haar Ed: Groot

Mog, 'm- dato den 27. Augufii op hem gedefereert, defelve te ap-

probeeren of te veranderen na fijn welgevallen j maar wilde mede een
d "^21"

veranderinge fienih de Staats Collegien, warït fy murmureerde , dat over de Re-
.

defelve bleeven eontinueeren by diegene, ten fpijt en weerwil van S5""12'*

de welke Sijn Hoogheyt geavanceert was , feggende dat defelve niet

ontfien fouden hem , na vermogen , in alles den voed dwars te fetten,

en 't geheele Land daar door terefiqueeren, waar over fy voornament-

lijk mede fufpecteerden den Raad-Penfionaris de Wit 'en defTelfs broe-

der den Rttxvard van dutten , met dewelke de Haagfe Gemeente na-

derhand ageerde een Tragoedie , die alle Tragcedien overtreft , en elk

de hayren doet rijfen , diefe met aandacht befeft , 't en zy hy een onge-

yoeligen Stoïcus ware , die van alle menfchelijke affecten gepriveert,

en meer een Efoptfchen God der Kikvorfchen , als een redelijk Schep-

fel gelijk is.

Het eerfte fundament tot defe Tragosdte wiert geleyt door eénen Willem Ti-

Willem Tichelaar Mr
. Chirurgijn tot Piershil in den Lande van haak hoehy

Putten , dewelke aan den Heer van Albrantswaart Hof Meefter van van den

Sijn Hoogheyt , en daarna ook aan den Heer van Zuylefteyn bekent jutten was

maakte , hoe dat hy te rade was geworden , fich op den 8, fuly aan den
fj^"

1"^
Heer Cornelisde Wit Out-Burgermee(Ier der Stad Dordrecht en Ruard sijn Hoog-

t/40 'Putten te addrefleeren , om aan hem te klagen en met eenen te JXc^ïen!'*
verfoeken fijn goede hulpeen faveur van wegen de overlaft enquade
handelingen van den Heer van Piershil en GeerlofVervooren Schout,

vandenfelven Dorpe, mitsgaders van de Mannen van Leen, door

haare onbehoorlijke manieren van proceduren omtrent fijn perfoon

gepleegt • hoe dat den Heer Ruard by die occafie hem Tichelaar

hadde weten te perfuadeeren , om onder ecde ze beloven , dat hy Sijn

Hoogheyt den nieuw-geworden Stadhouder van 't leven ter dood fonde

helpen , waarvoren hy foude genieten een premie van dertig duyfent

guldens, en het Baillufchap van Beierland, daar en bovenalle fijne

Ddddd Vrien-
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Vrienden fouden werden gebenefïceert , feggende , dat het nu mofl

buygenofbarften; dat het nu niet langer konde deugen, of de Prins

mofr van kant , alfo die 't bederf van 't Land was , waarom noch

meer als dertig der voornaamfte Regenten van 't Land ymand Toch-

ten tot dit nootfaakelijk exploit , dewelke hem Tichelaar wel fouden

maintineeren , over fulx dat hy onbefchroomt moft wefen , en de

faak op 't fpoedigfte verrichten , hem voorflaah^Cverfcheyde midde-

len , om dit feyt in 't werk te Hellen , &c.

waarvan De Heer van Albramswaart maakt dit werk by de eerfte occafie

kennifle aan 5/;^ Hoovheyt bekent, dewelke ook aanftonts daarvan communica-
wordgege- j- ,* 4, 1», - T , *., <, , ,

ven aan sijn tie gat aan den Ld. Hove van Holland , gevende met eenen de gant-

die^faak kne ^"aa^e over m handen en directie van den felven Hove van Iuilitie.

fielt in hm- Waarop den gemelden Tichelaar ten felven dage tot twee verfcheyde

Hof van ju- rey ên toe van 't voorfz. Hofover het felve aanbrengen isgehoort

,

ö'tie, en fcherpelijk geëxamineert geworden ; Ende hem Tichelaar achter-

volgens fijn ronde belijdenirfe den folemneelen Eed van den gemel-

den Hove afgenomen zijnde , en op alle circumftantien nauw reguard

hebbende genomen ; So heeft het Hof , naar voorgaande informatie, -

en rijpe deliberatie goet gevonden ende geordonneert , ommeden
't welk or. voorn. Ruard door den Heer Fifcaal ofProcureur Generaal vanden

denR^mte Hove van Holland van Dordrecht naden Hage te doen tranfportec-

apprehen- rep; Gelijk den Cd ven Ruard daarop ook op den 24. Iuly inappre-

henfie genomen en gehaalt zijnde vooreerf!; is gefaifeert geworden in

de Caftelenie vanden felven Hove, alwaar hy op den 25. dito door
dewelke ge- de Ei. Heeren van den Hove eerftelijk in 't byfonder is gehoort , en

wórd, geëxamineert geworden , dewelke ter eerfter inftantie ( fo gefeyt

wordt ) opentlijk negeerde den felven Tichelaar te kennen \ Edoch
naderhand by confrontatie overtuygt zijnde , foude het contrarie heb-

ben moeten belijden; En na datdefelve partyen in defen ten meer-

malen in 't byfonder waren gehoort en geëxamineert ; So heeft het

voorfz. Hofgoet gevonden , haar beyde op den 6. zAugufti te ver-

feekeren op de Voor-poorte van den felven Hove , alwaar defelve par-

tyen wederom tot verfcheyde reyfen van den Ed. Hove gehoort

,

fcherplijk onderfocht , en geëxamineert zijn geworden.

Terwijlen vigileerde den Raad-Penfonaris de Wit Broeder van

werdende den Raard , by dag en nacht , confuleerende met eenige voorname
rotfiineont- Advocaten en andere Heeren tot verloflinge van den Gedetineerden

;

icnuldinge r i r>- »tt
cenDeduaie Waarop feekereDeductie van Me-Vrouw van Berkei Huysvrouw van

vc"
8dC

" den Rt**rt aan den Yoorfz. Hove wierd gefuppediteert, contineerende

prin-
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principalijk ; Dat den voorn. Chirurgijn baar Man in eenjaar en dag

maar eens haddegefien, en des noot gefprooken ; datfuix op den 8. July

ten huyfe van den Ruart binnen Dordrecht was gejchiet , leggende ah
toen mdifpooft te bedde ; dat het voor

j
"z.. gefpre\ weyr.igtyds , ja geen

quartier uyrs hadde geduyrt > endathy hem diretlelijk. of indirettelijk^

niet hadde genodigt , maar dat den voorn. Chirurgijn onverfocht by hem

felfs was gekomen voor fijn bedde , en 'tgeene remarquabel was , dat

hy den Ruart alleen hadde willen
J
"preeken , die hem tot tweemaal ver-

geefs aanfoek hebbendegedaan fijn naam te melden , op de derde mflan-

tte daar toe eerjl is geadmitteert geworden. Vorders dat de Huysvrott

vanden Ruart , confidereerende de booshejt der tyden > haar bekommert

gevonden hadde over het[eereet acces tot haaren man , vay een perfoon ,

wiensjombre phifionomie niet veel goets beloofde , temeer > mits het on-

langs gepleegde attentaat op den Raad-Penh"onaris haar Mans 'Broe-

der-i engelijk^attentaat door vierjiotite gafien weynig dagen te voeren

des nachts omtrent elfuyren op haar manvoorgenoomen > 'twell^ookjia

menfcbelijke apparentie ter executie gelegt joude z.ijn geweejl , indien

het aannaderen van de wacbt haat niet de vlucht hadde doen nemen

,

welke gegronde apprehenfie haar door Cjods wonderbaare beflieringe

hadde doen refolveeren , haar mans dienaar ende haar foon , tuffche* de

18. en 19. jaaren out te pofleeren aan de deur van de kamer , alwaar

de voorfz,. Chirurgijn voor 't bedde van den Ruart was gefeeten , om in

cas van eenig quaat voorneemenfijn Vader en Heer refpeüive illico te

hulp te komen , fiaande geen roede lengte van '/ bedde , fcer wel konnende

hooren de woorden , die den Ruart met fijn gewoonlijke toon overluyt

.fprak* 2fy 't gepajfeerde en't ujtleyden van den voorfz,. Chirurgijn,

hebbenfj defaak^aanfionts fo verhaalt , waar uyt klaarlij\blijkt , dat

in de voorgeroerde converfatie tuffchen den Chirurgijn en Ruart niet was

gepaffeert*. dat eenige geljjkenijje hadde na calumnieus voorgeven van

den befchuldiger.

Dat voorts de fubftantie en het befluy t van haar difcours foude zijn

geweeft; Dat hy Tichelaar na een preallabel difcours over de fwaa-

righeden defes tyds , daar in denflaat van 't Land was vervallen , ge-

feyt heeft , dat by aan den Cjedeiineerden wel yets wilde openbaaren ,

mits dat hy het felvefureteerde , dan daar op geantwoord z.ijnde , met

defe of diergelijke woorden in fubftantie , indient' t wat goets was , dat

hy het dan wel mochte doen, en indien bet vuyligbeyt of wat quaats waj t

dat hy dan v;cl vrylijl^ mochteJwyen , of dat hy Gedetineerde anders

fijn aanbrengenfoude bekent maken ; dat den voorn» Tichelaar , na dat

Ddddd 2 de
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de voorjz* woorden , of'de fnb[iar.tie van dien eens en andermaal gere-

itereert waren , daarop voor beflnytgefejt heeft : Dewijl het mijn Heer

niet en belieft te wéten , fo fal ik het dan fwijgen , ende wenfeh mijn

Heer goeden dag , treedende alfoo [onder verder reden te maken , uyt

de kamer , ende (o voorts uyt den huyfe , &c.
rcricuieufen De Rzad-Penfionaris de Wit hadde onderwijlen een tijd lang

Saaïpea
d
-

en
voorheen voor oogen gefien dat den onwil en verbitteringe des Volks

fïonans Ai tegens hem en fijne adherenten van dag tot dag aangroeyde , en dat fij-

"

nen dienft "aart de Gemeente niet langer aangenaam was , waarom hy

vreefende , dat hem eens mochte ontmoeten een quade refcontre , die

hy bemerkte , dat hem van veelen wierde gedreygt , verfcheyde nach-

ten niet alleen fich op fijn bed niet hadde durven vertrouwen, latende

fijn ^eheele familie niet als in haare kleederen'flaapen, om te vaardiger I

te zijn tot het efcappeeren van 't bevreesde onheyl , by aldien fijn huys

by nacht ware geforceert geworden , maar vond ook geraden , op den

die van fijne 4. Awufli (wanneer het proces van fijn Broeder , die als vooren , in
ÏC

r

d

fochT
8
tc

detentie zijnde, fwaarlijk geacctifeert was , wierde geformeert) in de

werden ge- Vergaderinge van haar Ed. Groot Mogi de Staten van Hollanden
difpenfeert.

iVejf.frriejiM)£i te verfoeken , dat hy van fijne Bedieninge als Raad-

Penfionaris mochte werden gedifpenfeert , en voorts geadmitteert,

om feffie te mogen nemen in een .van de Hoven van Iuftitie by hem,

volgens feekere aclens van haar Ed. Gr. Mog. hem vergunt , te ver-

kiefen, daar van hy fich foude bedienen in den Hogen Raade. Dit pro-

poneerde hy in een harangue , dewelke hy met eenen in gefchrift over-

gaf, foals fy onder Num*. 72. te lefenis met de refolutie die haar

/ Ed. Gr.
:Mog, daar op hebben genomen.

Gerucht ïn Op den 1 5. slugitjti daar aan volgende ontftont des avonts in den

ofdenRuait Haag een groot gerucht , als ofden meergemelden 'Rxart uyt fijne

vau Putteu detentie was geëfcappeert , 't welk een groote confluentie van volk

p^etrfmaakt veroorfaakte , van 't welke eenige dien gantfehen nacht de Voor-poort
daar groote be{et hielden tot 's ochtens toe, wanneer de onruft onder 'tvolk fo toe- -

nam, dat eenige Heeren Raden van den voorfz. Hovegenootfaakt wa-

ren, derwarts te gaan, en den gemelden Ruart (alfo het de Luyden nier

geloven wilden) haar door een venfter in fijnen Nacht-tabbert te doen

vertoonen , gelijk hy dede , daarop de commotie wel voor een gedeel-

te , maar niet geheel verdween, want de Burgerye in de wapenen quam,

waar uyt een Vaandel geordonneert wierd , uyt het welke eenige aan

Sijn Hoogheyt verfochten de bewaaringevan den Ruart, om daar om-
trent de nodige voorforge tot deffelfs feekerheyt te obferveeren , waar

op
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op Sijn Hoogheyt antwoorde , dat hy de Burgers voor haaregoede

voorforge bedankte , dewijl den Ruart uytfijne banden , en in die van de

Iuftitie was , dewelke hy die[dake volkomen toevertrouwde , &c. Dit

niet tegcnftaande hielden de Burgers de Voor-poorte bydagenby
nacht door twee uyt haar bcfet, dewelke voor de deur van de poort met
haar geweer op fchild-wacht Honden.

Het Hofvan Iuftitie immiddeis fonder intermiffie met defe gewich- HctHof Joet

tige faaken, geduyrende de Vacantie befig geweeft zijnde, heeft eyn- pijnigen,'

delijk uyt alle circumftantien der faaken , examinatien en confrcntatien

fo veele tot laften van den Ruart gevonden , dat het felve heeft gere-

fol veert, om den Ruart te brengen tot de Torture, zijnde de uyterfre

toevlucht en het laatfte middel, 't welk op geene prefumtien en enkele

merk« teekenen , maar alleen op fodahige bewijfen, die byna genoeg

fouden zijn , om alleen de feekerheyt {taande te houden , in defe Lan-

den naar Praclijk , plaats heeft , noch ergens anders plaats behoorde te

hebben , en in fuiken geval niet anders geoordeelt werd te manqueeren,

als de bekenteniiTe van den geaccufeerden , om hem van de genoeg-

fame feekere mifdaat ten overvloet by fijn eygen mond te overtuygen;

Gelijk fulx verhandelt werd in /. 1. §. 1. & L 18. $. z,
ff,

de Jdut-

fiion. I. 8. §. 1. C, de öht&ftion. en by Damhouder Prax. ftimin*

cap, 36. num. 3. ChriftinsEus ad Leges Afech/tn. art. 7. num. 4.

Boerius deei
f.

1 63 . num. 2.3. Het welke na de befcheydenheyt van den

Rechter moet geoordeelt werden, dewelke 'ffèlve fodanigmoet ma-
tigen , dat hy altoos genegen is tot het fachfte en minfte nadeel van

den Befchuldigden. Doch hoe 't omtrent de torture is toegegaan , is

onsonbekent, alfo daar van verfcheyden werd gedifcoureert , alleen

dit is feeker , dat de 'Ruart op de Pley niets tot lijnen laften heeft ge-

confefleert , maar by fijne negative fodanig geperfevereert , dat hy fou-

de gefeyt hebben : Al kapten fy my van Lid tot Lid , [ofal ik dat noyt

bekennen. Waar op gevolgt is , dat het wei-gemelde Hof van Iuftitie

dén voorn. Tichelaar eerft koft-en fchadeloos heeft ontflagen en op

vrije voeten geftelt , en hem aangefeyt , dat hy fijne Declaratie van

alle fijne onkoften , fchaade en intereften omtrent de voorfz. Proce-

duyren gedaan en geleden, foude hebben op te maken , en die aan den

Ed. Hoveover te leveren. Den voorfzi Tichelaar aldus ontflagen cn pror.m-

zijnde, fois defententie tegens den voorfz. Ruart ten felven dage
J,

1*" 1^™' 8

op de Voor-poorte vanden Ed. Hove gepronuntieert geworden in eenfemer.-

forme en maniere hier na volgende :

tje'

*tHof van Hollandgefien en ge 'examineert hebbende de (lukken en

Ddddd 3 mu*
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munimenten by den Procureur Generaal van den [elven Hove overgege-

ven tot lafie van M r
. Cornelis de Wit Out-Burgermee/Ier der Stad

Dordrecht , en Ruart van den Lande van Putten , tegenwoordig gevan-

gen op de P'oor-poorte van den [elven Hove , mitsgaders fijne examina-

tien , 'con[rontatien als mede 't gene van wegens den voorft. Gevangen is

overgelevert-, en voorti overwogen hebbende-, 't gene ter materie die-

nende is , ende eenigfins heeft mogen moveeren ; Verklaart den felven
Gevangen vervallen van allefijne digniteiten en ampten by hem tot noch

toe bedient ; Bant hem voorts ujt den Lande van Hollanden Wefi-Vries-

land , /onder daar ooyt wederom in te hoornen , op poene vanfwaarder
flraffe te rttymen defelve Landen met den eerfen , en condemneert hem

in de kjjlen ' en mifen van fufiitie , tot taxatie en modcratie van den

voorfz, Hove.
Actum by de Heeren Adrian Pauw Heer van Bennebroel^ Pre/i-

dent , Albrecht Nierop , Willem Göes Heer van Boekhorfienburg»

Fredrik van Lier Heer tot Soetermeer , Cornelis Baar.s en Matheus

Gooi Raads4uyden van Holland enW-efi-Vrie/land, en gepror-untteert

op de Voor-poorte van denfelven Hove , op den 20. Augufii 1672.

Was onderteeker.t

In kenhijfe van my
Adi. Pots.

-t welk Ti-
-^e I*ormaliteyt en Effentieele Recjuifiten defcr Sententie , dewelke

cheiaar^an wy als een Gewijlde van 't Edele Hofvan Iuftitie met alle eerbiedig-

beke"t
SerS

hcvt: opnemen , fullcn wy om redenen voor by gaan , en alleen feggen,

maakt», dat na de pron initiatie der ielver den voorn. Tichelaar van de Voor-

poorte komende , den teneur en inhout van defelve aan eenige Bur-

gers bekent maakte , feggende : Mannen nu fietgy wel , wien ongelijk

heef1 1 't Hof heeft my op vrje voeten geflelt , en toegelejt alle kofien-,

fchaden en interejfen , die il^ om de[e procedujren mochte gedragen ofte

treleden hebben , en ver[choont den Ruart fijn leven , hem alleen uyt den

Lande bannende, daroni va(l op , hyfal haaft van de Poorte afgaan.

Dit saf fuiken kreet onder de Hagenaars , dat alles terftont over

1- nooP en de Gemeente op de been raakte. Ondertuffchen hadde den

Penfionar/s Ruart de meyt van de Voor-poorte verfocht , cm by fijnen Broeder

BrwdMcp" ^r
' fan ^e WÜ te w^en §aan » cn te verfocken , dat hy by hem ge-

de Gevan- liefde te komen, 't welk hy tegens de afradinge van andere, die by
gen-pooit,

jiem prcfcnt waren y aanftonts dede , komende tot omtrent de Voor-

poorte rijden met een Karotiè, die hy belafte hem in te wachten,

tot
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tot hy weder van boven ware gekomen , treet de trap op , fpreekt de

koften en mifen van Iuftitie , daar in fijn Broeder gecondemneert was,

af, en meende alfo met den felven uyt te gaan ; doch als de voor- dem-

van de poorte om 1 i.uyren voormiddags geopent wierd, en de Penfio- rfie
'|

naris , die van fijn Broeder kort gevolgt wierde , defelve wilde uyttree- te gekj

den, roept een Vrou, die by geval quam aangaan, aan. de Burger 'doordehu
fchildwachten : Wat duyvel mannen is dat f daar komey'de Verraders gers belet,

af t drj'ftfe weer na boven , ofbruytfe dood , daar op de Burgerwacht

haar beyde belafte te retireeren , of dat fy op haar iouden losbranden

;

en als de Raad-Penfionaris hier tegen met authoriteyt wilde fpreeken,

fetten de burgers de lonten op den haan , en een leyde op haar aan , fo

datfyte rug traden, en weder na boven gingen, daarop de voorn.

Karoffe wegreed, in dewelke gefeyt wierde , dat de Vader van defe

2. Gebroeders fat , en haar inwachte , om 't famen te rijden na Loos-

dmnev op de Wooninge van den Ouden Bailjuw, om aldaar met an-

dere vrienden het middagmaal te houden , alfo alles daar toe gepre-

pareert was.

Als de Raad-Penfionaris nu een tijd lang op de Voor-poorte hadde

\ertoeft , feyden eenige van 't.Volk , dat fich meer en meer t'famen

rotteerde : Den Ruart is 't omfnapt , waar op twee Burger- Officiers

en vier burgers na boven traden , die den Ruart in fijne onder-klee-

ren en Japonfe Rok vonden op 't bed leggen , en den Raad-Penfionaris

op een ftoel fitten , welke laatfte (alfo hy een man was van uytnement

verftant , van een wonderlijke eloquentie , en van fo heroïken geeft,

dat hy by alle voor- en tegenfpoet was onveranderi^k , en altijd even

prefent van oordeel) haar met nigt min beleefde als bondige redenen

omtrent de onfchuld van hem en fijn broeder fo verre overrede , dat

de Officieren met haar beyde het middagmaal aldaar hielden. Om een
die de Gc.

uyr quamen alle de Compa^nien Bureers in de wapenen , van de- vangen-

II r 1 Cl J
&

J J 1 tt "nntt k

welke twee lich polteerden voor en omtrent de deur van de Voor-

poorte feer net in ordre , en in twee rijen ten weder- zijden geran-

geert, latende niemand onder de Poort door paffeeren, om alle

confufie te mijden, de overige greepen poft ten weder-zijden van

de Poort , fo op de 'Plaats , als op het Buitenhof, en de dry Com-
pagnien te paard , die toen in den Haag voor Garnifoen Jagen ,

raakten mede in der haaft op de been ; een der f:Iver ftelde fich op haar

ordinaire wacht-plaats , de andere twee cp de 'Plaats komende, wil-

den door de Poort na 't Bujtenhof rijden , daar fich de Burgers met

gevelde pieken , en aanliggende mufejuetten tegens oppofeerden , in-

voegen

poott befot-

ten.
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voegen de Ruyterye te rug mofte houden ; Daar toe was de drift der

Burgeren fo groot , dat eenige met piftolen en houwers op de daken

.

deromgelegene huyfer- klommen, om wel tot te fien, dat geen der

beyde Heeren de Witten door lift mochten echappeeren • En alfo de

voorfz. Officieren op de Voor-poorte wat te lang vertoefden , raak-

ten de Burgers aan 't murmureeren ; fulx dat fy begondcn met fteenen

te werpen, en met koegels te fchieten , tot dat haar de Officieren voor

de traliën vertoonden , tot teeken > dat alles noch in goeden ftand was.

op eer, En alies dus in roeren zijnde , ontftonder eenvalfch gerucht, dat het

radu.
Se " GraauuytHe omleggende Steeden en Dorpen ingrooten getallege-

wapender hand den Haag naderde , om defelve te plunderen , en

dien roofweg te voeren. Hier door verhief (Icli de commotie ; fom-

mige Burgers klaagden , dat men hier ftont , om twee Schelmen te

bewaren , die ongetwijfrelt in de aanftaande nacht , 't zy door geweld

ofdoor lift , fouden weg raken , terwijlen yder t'huys gevaar liep , om
van 't roof-fiek buyten-volk geplundert te werden , en den Haag op

den volgenden dag gewis in een bloet-bad foudeftaan, fo^tde Schel-

men ontquamen. Dies verfochten veele,men foude haar op 't Stad-

huys voeren , daar menfe fonder eenige kommer in alle feekerheyt

konde bewaren; andere die wat heeter waren , wilden met haar aan-

maakten de ftonts van kant, feggende een uyt den hoop: Laten wy haar op V Scha-

begfnvan vot aan de wip hinden en harquebufeeren • mits riep een ander, die

haare Tra- de eer daar af wilde dragen , om de eerfte Introdu&eur van de(e Tra-

goedie te zijn; Vfa mannen, volg me na , if^fal tt voorgaan , fchieten-

demet eenen op het flot van de Deur , 't welk de andere in fuiken haaft

volgden , dat de deur fo door 't fchjeten , als door 't flaan met een

ge£eïdo?
et

Smits-moker in een omfien opvloog , waar door eenige om 't y verigft

deGevan- naboven renden, meenende elk de eerfte op de Gevangen-kamer te
gen poor

, ^..^
^ joc^ wjer(jen gef}-^ joor twee middel-deuren , die fy met den

voorfz. Moker mede opgeflagen hebbende , vonden de deur van de

Gevangen-kamer ook geilooten , die fymet eenen fchoot openden,

en de Kamer indrongen. M r
. fan de Wit , die aan 't voeten-eynde

van 't bed fat en las in den Bybel , daar lijn Broeder in een Japonfen
haaien de RQk oplag , feyde : Mannen wat wilt gy hebben ? 'En waar toe dit ge-

Witten, na welt ? daar op geantwoord wierd, datfy na beneden moften. M r
. lande

beneden, tflt vraagde ; wat wilt gy daar met ons beginnen ? fo riep een uyt

haar t wy willen h dood bruyen , mits rukter een den Rhart by fijn Rok
van 't bed , en feyde : voort jou hond na beneden. M T

. fan de Wit fien-

de, dat hy met geenige redenen dek fiedende burgers konde bevreedi-

digen>
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digen, neemt fijnen broeder by der hand, en gaat onder veel ficoten en

vloeken van 't volk de trappen af", werdende met een piek onderwe-

gen boven fijn oog gequetit , daar op hy fijne handen en oogen ten he-

mei heffende beval fijne ziele in de handen des Heeren , en treet voort

na beneden, daar hy meende achter de gewaapende Burgers, en niet

tufTchen de rijen van haar door te gaan, maar wierd terftont door de cn 1^
Burgers feytelijk aangetaft , en met fchoppen en itooten naar het Scha- «eeren den

vot toegedrongen , om hem aldaar te harquebufeeren ; en komende Goiuïis*"

ter plaatfe , daar hy juyft 2. maanden voorheen , namentlijk op den eerft >

20. Juni) door 4. perionen in de nacht was geattaqaeert en gequetff,

meende feekeren Burger hem te doorfchieten ; maar alfo fijn roer

weygerde, fo floeg hy hem met de kolf op 't hooft, dat hy ter aarden

viel , doch was fo haaft niet weder opgeflaan , of wierd dcor een

fwaaren flag weder ter neder gevelt , waar op hy met defelve gene-

reusheyt , als fulius C&far ( dewelke als hy van fijne Partyen met
veele dood-fieeken vermoort wierd , fich in fijnen mantel wentelde,

en 't geficht bedekte , roepende in de Griekfe taal aan M, CD. Brtt-

tas , als die op hem aenviel : Mijn Soon) fijn geficht met fijnen

mantel mede overdekte , om fijn eygen ongeval niet te aanfehouwen,

cn feyde voor fijn laatfte woorden : Wel Aiamien ! Wel Burgers l

waar op hy van eenige Burgers omcingelt , en te gelijk van verfchey-

de doorfchooten wierd , dat hy omrolde , en den laatften fnik gaf.

Den "Rttart fijn Broeder volgende wiert 6. a 7. treeden ach- e» daar op

ter hem by de blauwe trappen even buyten de poort op de V'laats aan- ook «*«"

gevallen , geflGoten , geflagen , en met een rappier tot tweemaal toe

doorfteeken , dat hy ter neder zeeg , wanneer hy nochmaals wierde

doorfteeken en doorfchooten. Hier mede nam defe actie der Burge-

ren een eynde , want alle de Compagnien na 't Logement van haare

refpective Vaandrichs ordentelijk aftrokken, en de beyde mishan-

delde lichamen ter plaatfe, daarfynedergevelt waren, lieten liggen
;

Maar het woefte Graau, dat byfodanige Treur-fpelen gemeenlijk Het woede

groeyt en jeukert, hadde defe Tragcedie met patientie aangefien, ^"éucha--
verlangende dat het defelve voorts mochte eyndigen , loopt daarom men grou-

toe, danftenfpringt op defe lichamen , rukt en fcheurt haarde klee- ha^gt'èop

ren byna alle van 't lijf in lappen en flarden , bint haare voeten met aa" de w»ft

lofcten ( by manquement van touwen ) fleept haar na en op het Scha-

vot, hangt haar met de beenen om hoog yder aan een fport van de

Wip , den Tenfionaris een voet hoger , als den Ruart , fulx dat hy

even van de aarde , en fijn Broeder met een gekromde hals daar tegen

Eeeee aan
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aan hing , fcheurt haar voorts de overige kleederen van 't lijf, fulx dat-

fy moeder-naakt bleven hangen,dragende de lappen overal ten toon,en

roepende overluyt : 7\^u is 't onnoofel vergoten bloet van Buat, van van-

der Graaf en vanfo veele anderegewrooken, Tegens den avont kapten

een defer vvoefte menfchen den Venfionarü fijne twee voorfte vingeren

afvan fijn rechter hand, roepende dat hy 't Eewig Edift daar mede be-

fvvooren hadde ; met defe vingeren beneden onder 't volk komende,

wierd hem geld daar voor geboden , 't welk andere hoorende , lopen

op 't Schavot , en fnydfcn haar beyde de Neufen , Ooren , Vingeren,

Toonen , Teepels en alle uyterlijke Leeden af, haalden de Ingewan-

den uyt de Lichamen, fperden defelve met houte pennen open, en

veylden de flukken door alle ftraaten voor geld , een Toon voor

lo.ftuyvers, een Vinger voor 15.3 20. een Oor voor 25.3 30, ja

nauwelijx walTer een kleyn ledeken , of het mocht 1 f.ftuyvers gelden,

welke leden by fommige yveraars in Terpentijn wierden bewaart.

Daar op wierden de (tukken van haare kleederen, als Reliquien mede
ten duyrften betaalt ; ja dat horribel is , eenige verbafterden in Ta-
poyers of Menfchen-eeters,want fy defe geraamten niet alleen fneeden

en kurven , maar ook met ftukken uytbeeten , andere braaden van

\ vleefch, om te eten , feggende ; Dat fy fulx wilden doen , al wijlen

fy , dat fy daar affonden berflen. Omtrent 10. uyren in de nacht

rukten feeker perfoon beyde de harten uyt de rompen , die in een pot

met Terpentijn-oly bewaart, en my op den 18. Maart 167$. in

den Haag ten huyfe van een particulier burger vertoont wierden , de-

welke feyde dat 5. a 4. ftukken, die daarneffens lagen, van kij-

kers uytgebeeten , en een voor dry weeken daar van was opgegeten.
daarfy , XT l j J i J J j- A

's nachts s Nachts om il. uyren . na dat de hand-dadigers en aenichouwers
werden af- vertrokken waren, quamen 5. laqueyen meteen Karos, en namen,

' met confent van de Burger-wacht , defe mishandelde lichamen af*

brengende defelve in 't huys van den Penftonaris ; welke lichamen den
en begraven, anderen nacht in 't graf, daar M r.fan de Wits huysvrou in was

ruftende, wierden geleyt. Het Graau daar van yets vernemende,

fprak van het graf weder te willen openen , en het overfchot der -

lichamen tot afch te verbranden, en in de wint teftroyen,op dat

niet rnifTchien de omkeeringe der tijden en faken een Graf van Eere

foude oprechten aan hun gebeente, als aan Martelaars van Staat,

maar haare
gelijk een tijd lang voor heen gefprookenwas aan 'B.m.eveld te doen;.

wapens in Maar als het Graau vernam , dat de Wapens van de Witten waren

Sïgen,
11 SC" gebracht ten huyfe van de Kofterin van de Nieuwe Kerk , om daar

opge-
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opgehangen te werden , liet het fich genoegen met defelve weg te ne-

men , in kleyné ftukken te Haan , en defelve overal ten fpot om te

dragen, gelijk ook tot Dort het felve aan de wapens van den Ttyart

j

gefchiede.

't Is notabel , dat in die groote difordre alles met fodanigen ordrc

is afgelopen, datter niemand, behalven de 2. Heeren de Witten

zijn bezeert , en dat defe maffacre voorviel juyft ten tijde , als haar

Ed. Groot Mog. de Heeren Staten van Holland en Weft^VrtesUnd 'm

haare Vergaderinge ,van waar fy defe verwoetheden konden aanfchou-

wen , befoigneerden over de electie van een nieuwen Raad-Penfio-

naris in plaatfe van Mr
t fan de Wit , die als vooren gefeyt is , fijn

Employ gerefigneert hadde, waar mede gebenefkeert wierd.den Heer
Fagel , toenmaals Griffier van haare Hoog Mog. de Heeren Staten

_ ,

Generaal.

So verre fich de tijdinge defer Maffacre verbreyde , dcde fy de we- '
ov« defe

reld met alteratie bevangen ; De grootfte partyen en vyandén van de dTverfe^e»-

Gemaffacreerdé grilden en huy verden in de overdenkinge van dien, «mentcn.

fchoon fy van herten verheugt waren over der felver dood , meenen-
de , dat daar mede , naaft het Avancement van Sijn Hoogbeyt , zijnde

de eerfte Trap tot Verloflinge van 's Lands onderdrukte Vryheyt , de

tweede Trap daar toe nu mede geleyt was ; Sommige waren ten eyn-

de , om met ordre van dit werk te oordeelen ; Sommige approbeerden

het dooden van de Witten , maar geenfins de manier van dien ; Som-
mige verdoemden 't een en 't ander , en voorfeyden 't Land van die

tijd af een fubiten ondergang ( daar in fy tot noch toe , God zy dank,

gemift hebben ) door welke diverfie der fentimenten fomtijds heevige

difpuyten reefen , willende elk met reeden defendeeren, 't gene met
fijn oordeel beft over een quam ; De redenen , die weder-zijds gealle-

geert wierden , waren fo meenigvuldig en intricaat , dat wyCe om
kortheyt voorby gaan, en fe laten ter decifie van die gene, welkers

beurt het is , om in der tijd te zijn de Machtigde.

Tot hier toe hebben wy verhandelt de Revolutie en omkeerinp;c. Revolutie
j o van de Ver»

van de voorfpoedige Fortuyne , die het Vereenigde Nederland hadde eenigde Ne-

verheeventot op den hoogften top van ontfaggelijkheyt en macht, dcilanden*

waar door het felve in fpijt en tot invidie van de gantfche wereld Ge-
kroonde Hoofden braveerde , en fich de grootfte Machten gelijk ftei-

de , 't welk na de opinie der Politijken > een infallibel teeken was van

haar aanftaande ruïne en ondergang , die daar op ook tot hier toe gc-

volgt is , en die daar en boven noch dreygde tot den uyt eynde toe te

Eeeee 2 wii-
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willen continueeren , t£ meer, dewijl men omdefen tijd de tcekens

enbaare van de Fataliteyt dcfer Nederlanden vervult fag , dewelke hoewel
fauüteyten f]oor <,gen ieekere redenen , edoch door 't Hiftorifch licht, van alle

Eeuwen, den ondergang van Rijken en Landen voorfpelt heeft. Hoe
meeniejmaal heeft men geiien, dat defelve TVaam, onder dewelke

een Rijk cerft tot hooge Ontfaggelijkheyt was geftecgen , daar na

mede gebracht heeft dellelfs totalen ondergang? Is niet de gooote

.Monarchie van Romen onder Auguftm verheeven , en onder Au~

nuftvlus ondergegaan? Zijn niet denamen van Rogerius en Ferdi-

nandus aan die van Siciüev , en van Francifcus aan 'toedacht van

Sforua op die felve wyie fataal geweeil ? Heeft niet Prins Wilhel-

mus di 1. H. L. M. den eerften fundament-fteen van defe Vrye

Republijk geley* , en daar op beginnen een heerlijk Gebouw te fet-

' ten, dat door de nooyt-volpreefen Princen Mauritius , Frederik^

Hendrik^ en Wilhelmus de \ I. \$ voltooyt en opgetrokken tot een

onverglijkelijke hoogte ? Heeft niet dit felve gadeloofe Gebouw on-

der Prins Wilhelmus de III. voor oogen gefien, dat fijne totale

- ruïne geprepareert , en byna voltrokken was ? Heeft men mede niet

menigmaal inde Hiftorien geremarqtieert , dat de Fortuyn van Lan-

den ikh draayde en omkeerde opgefette dagen, maanden en jaaren»3

voornamentlijk op den omloop van ioo. .jaaren, die voor eenge-

meenen termijn word gehouden van den op- en ondergang der Staten ?

Het Fatale Jaar 1672. in het welke Prins Wilhelmus d.e III, na

al fijne verdrukkingen was verheeven eerfttot gelimiteerden Capiteyn

Cjeneraal , en daar na tot Stadhouder van Holland en Zeeland , ver-

vulde juyll; de hondert jaaren , van dat Prins Wilhelmus de I. met

het veroveren van dm Uriel , Roermont, Loeven, Nivelle^ Mechelen,

DHndcrmrnde'-en Oudenaarde den eerften fteen van 'tGebouw der Vry-

heyt.haddegeleyd. Onder Prins Wilhelmus ds I. was den Staat van

het Land geraakt in die uyterfte ongel egentheyt , dat hy voorfloeg een

hoopelofen raad , van door het infteeken van Dijken en Dammen , en

door het afbranden van Hnyfen en Molens het Land te brengen tot

fijn eerfte wefen , namentlijk tot een moeras en fomp , en op Gods ge-

nademet het kleyne reftant van een geruïneerde Fortuyn over Zee an-

dere Landen te foeken j Onder Prins Wilhelmus dt II I.was de alge-

meene noot op feekeren tijd mede fo groot,dat diverfe hoopelofe raad?

waar tcgens flagen wierden voorgebracht , die met den voomïvoorflag geen kleyne

zijn

C

behou.
gelijfclieyt hadden. Maar gelijk de Goddelijke Providentie , hoewel fy

dengebk- niet altijd ftchtbaar is voorde oogenyan de Wereld, nochtans alles

door
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door fecrete rcforten en raderen beweegt , de executie van den eerfteri

raad genadelijk heeft belet, even fo zijn door nicmancsV cerfieni»-

; heyt>en Befchikkinge de laadle naden in haare nytvoeringeh mede op-

j

gehouden, als door dien God,wiens Voorfienigheyt met alleen door de
Oprechtinge en Verhoginge , maar ook door de wonderlijke conferva-

tie va'n deCen Staat , regens den cours van alle fataliteyten , ten allen tij-

den fo helder heeft uytgeblonken , dat men niet fonder reden mag feg-

geu , dat God Almachtig eenig en alleen de Eere toekomt , dat hy fo

wel den uyterlijken en fichtbare Befchermer al Eouw-meefter van clefe

loffelijke Republijk tot noch toe is geweeff.

Door defen defperatcn val van het Vereenigde Nederland rees Grootsheyt

Vrankrijk tot die uytnemende hoogte, vanwaar defièlifs Koning als

een fuptter-, na menfchelijk aanfien , fcheen met fijnen blixemde
macht van alle aardfche Goden te fullen verpletteren , en den weg tot

fijne gepretendeerde Univerfele Monarchie te baanen , en wierd daar

opfo moedig, dathy 't gene God alleen toequam ,~ op fijn perfoon

wilde appliceeren, (tellende op de munt in plaatfe van fijn gewoon-
lijk Devijs (zijnde een Opgaande Som e boven fijn Beelteniffe met
een omfchrift Sinwmen'Domirii benediÜttnï) een Ttcer.ix met defe

woorden: Dïcent oloriant Remi tui , hoedanice penningen men in

denjaarc 1672. in deGcconqueftccrde Nederlanden veelefag om-
gaan , die naderhand by 't drayen van de Franfche Fortuvn tot drvdub-.

belden prijs weder opgewiflelt wierden , om met dcfeivc niet na te \ \-

ten de fchande van haare onverdraaglijke arrogantie, welke fchande

duyren lal, fo lang de geheegenifle hier van fal werden onderhouden.

Hiernevens warende Eranfcheop alle defc, doch onrocmelijke .« fia«en

vi&orien fo moedfg , principalijk de Gemeente ; dat de Gercformeer- deGerctoi-

de in Vrankrijk de ftraaten oualiik konden £[è$ruyken ; En onaancrefien "ie*u
!
e

>

men haar van tijd tot tijd , tjirea tegens 't Editivan 'Nantei en te- Rijk p*

gens alle Privilegiën , die van de voorige Koningen verleent , en van muteerden*

defen Koning Louis geconfirmeert waren, omtrent dry-vierde-parten

van haare publijke Kerken met geweld hadde afhandig gcmaakt,fo nam
men niet alleen in arreft dry Predicanten , die in Perigord op de

Ruïnen van haare gedefinieerde Kerken hadden gepredikt , maar men
voerde defelve ook gevankelijk na Liboume-» daar fy een fententie ent-

fingen , om van God, van den Koning en van de Juftitie vergiftenifle te

bidden,naar 'twelke men haar door den Beul de geheele Stad door voer-

de, yder met een ftrop om den hals,met een fakkel in de hand 3
in't bloo-

te hemt , met naakte voeten en ontdekten hoofde 3 en haar voor eeu-

Eeeee 5 wig.
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wig uyt het geheele Koninkrijk bande, mitsgaders haar niet alleen in

de koften en mifen van juftitie , maar daar en boven yder noch in twee

duvfent guldens tot een amende condemneerde. Met diergelijke vuyle

en deteftable aclien in Chauvigni , Negropolijfe , Leyral^ , Vitre ,

tjfaor.flanqtiin , la Prade , Fleix en in veele andere plaatfen meer

fcheenmen alle menfchelijkheyt verzaakt te hebben, in allen fchijn,

als ofmen alle Gereformeerde tegelijk hadde willen uytroeyen , en

weder invoeren de bloedige Inquifitie , die by alle Natiën verdoemt

is ; Om 't welk te beter uyt te voeren men mededreygde de Gere-

formeerden haare Academiën te ontnemen , op dat hun ook felfs de

occafie mochte manqueeren, om in hunne Religie onderrecht en ge.

fondeert te werden.

Gelijk de Franfche fcheenen gerefolveert te zijn alle On-roomfche

in haar Rijk of tot het aennemen van de Roomfche Religie te con-

ftringeeren , ofte gelijk met het Rijk ook haare welvaart te doen ver-

laten ; even 't felve fcheenen fy mede voor te hebben in de Vereenig-

de Nederlandfche Provinciën , van dewelke fy airede dry hadden ge-

incorporeert , (en aan de conquefte van de 4. refteerende fy niet eens

voornemen dubiteerden. Van defe Refolutie wilden fy een begin maaken aan de -

omtrent de* Mennoniten of Doops-gefmde , dewelke in geen Geweft van de We-
Doops-ge- reid fo meenigvuldig , en doorgaans forijck zijn, als in defe Neder-

.

landen. Om redenen, dat de Franfche van de Leere en Leven der

'Doops-gefïnde fo abuiivelijk en malitieufelijk waren geinformeert , dat

welker Reli- fy haar egaal ftelden met de êhteekjrs en Tracht-lopers-, fo hadde

ierfocht
°"" ^e Koning fpeciale laft gegeven aan den Heer Remandus Formantyn

door Dr,For- 'Doïïor van de Sorbone tot 'Paris en Archidiaconusvan Orleans , om
mantijn. ^ exafteijjk te informeeren op de Leere en Leven der Doops-gefmde

en daar van aan hem fchriftelijk Rapport te doen , gelijk hy eenigen

tijd voorheen gedaan hadde van.de Leere en 't Leven der Engeljche

JQHeekjrs , daar toe hy Formantyn van den Koning fpecialiik naar

Engeland was gecommitteert geweeft, gelijk fulx blijkt uyt feeker

Trachatjen in de Franfche Taal dien aangaande uytgegeven , waarop

ook gevolgt is , dat de Koning van Vrankrijk alle de Ghteekers en

NacbtJopers op poene vanhaar leven en confïfcatie van alle haare

goederen heeft verboden binnen de limiten van fijn Rijk te verfchij-

nen. Geen minder ftraf fouden fubject zijn geworden de Doops- Ge-

jinde , in cas de Heer Formantijn 'haare Leere en Leven foude ge-

vonden hebben conform te zijn met de abfurde Leere cnvuyl Leven

der Jjhtee^efs en %{acht-!opcrs.

De
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De Heer Eormantyn , dewelke om fijne Commiflie te volvoeren

naarde Provincie van Vytr'echt reyfde , arriveerde op den \6, Ju-
ly tot Emmerik , daar hy fich vervoegde in een Boek-verkopers Win-
kel , alwaar hy na eenige generale difcourfen den Boek-Verkoper , ge-

naamt Cornehm van TSenghen r in de Latijnfche Taal , ( alfo de eerftc

geen Duytfch , en de ander geen Franfch konde ) vraagde; Of bin-

nen de Stad Emmerik ook--Memwmten woonden? en als hy tot

antwoord kreeg van ja , vraagde hy ; Ofwel ymand van defelve eens

met hem foude willen ^ifcoureeren over de Poinflen van 't Geloof?

en ofhy wel ymand van haar daaf toe foude willen difponeeren ? De
Boek-verkoper addreffeerde fich aan eenen Hendrikjvan Voorft Pre-

dicant der 'Doops-Geftnde daar ter Steede , dewelke fich aanftonts

gewillig toonde , onder proteftatie , dat men hem in fijne eenvoudig-

heyt niet wilde achterhalen , feggende, dat hy anderfins gehouden en

ook volkomen genegen was , van fijnen Gods-dienft ten allen tijden

reeden en reekenfehap te geven.

's Volgenden daags, zijnde den 17. fuly wierd een feekere üyre *£ binnen

geappoincteert , wanneer fy ten fine van een Religieus difecurs t'fa- daar over

menfouden compareeren ten huyfevan den voorn. Boek-verkoper,
co^reertmet

dewelke als Tolk haarbeyde foude dienen. In't begin van defe t'fa- eenDoops-

men-komft, en naar behoorlijke 'falutatie en vernieuwinge van de f^jiluni

voorfz. protefhtie begon de Heer Formantijn fijn difcours van 't gee-

ne hem eerft voorquam , namentlijk van het eenvoudig habijt en klee-

dinge van hem Predicant , feggende , dat defelve niet was na de Mode
der Franfchen , en of hy nodig oordeelde , dat defelve fo flccht en een-

voudig was ? Hendrik, van Voorft, niet tegenftaandc hy nooyt Latijn-

fche Schoole ofte Academie hadde gefrequenteert , maar altijd fijne

functie als Winkelier waar genomen , was nochtans in het fhik fij-

ner Religie fo wel gefondeert , dat hy den DoÜor van de Sorbone

aanftonts op de voorgeftelde vraage niet alleen met redenen con-

tenteerde, maar fijn fuftenue ook met Capittel en Vers vafl: maak-

te , waar op den Doftor alle die allegatien in een Franfche Bi-

bel nafag , en in ordre notuleerde , examineerende vervolgens den

Predicant over' de Erf-fonde , ¥)oop, Cjenade, frry-Êmgtfeyi) JJ^lJJcSJ
Menfch-werdinge, H: Geef}rfirporeele Prefentie Chrifit int H: si-vont- poinften..

maal, Vaage-vttyr \ Macht der Over ighejt , Gcmeenfcbap van Vrou-

wen , Huwelijkten dejfelfs Scheydinac , Straffe der Ketters , Aanroepin-

ge der üeyligen , £ed~fweeren en over fodanige poinclen meer , daar

op hy ook tot groot genoegen antwoord ontfing, admireerendedit

als.
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wtfiin groot alsccn ongehoorde faake , dat hy een Burger-man > die dagelijx met
contente-

fijne negotie en ajïaixes geëmbrouilleeit was , tot fuiken foliden k n-

niiTe der H: Schiifture «g.geavanceert , dat hy trots do befte Dotter

van de Sorbone, dewelke fijn ga&fche leven in de Boeken geconfi meert

.

heeft ï alle poincten der Religie met fchriftuyrlijke Texten tot Verfen

incluvs , opftaande voet konde confirmeeren. Na heteyndigen van

dit difcours , dat in alleciviliteyt en fondereenige pafïïe twee geheele

da?en geduyrt hadde, namdefen rDottor van den Predicant met da«k-

feg^inge voor alle informatie fijn arfcheyt , hem beioovende dat hy

aan den Koning fo favorablen Rapport fond? doen, dat de Doop>-

Gefiride in alie plaatfen by haarvclle vryheyt fouden gemai

ncert werden , en dat hy het gedifconreerde aan de wereld met den

- druk wüde openbaaren , voegende daarby, dathyin haare Leere en

Leven fuiken itichtinge gevonden hadde , als in de Roomfche Religie

wel te wenfehen was , en verfoeyende de LaftGr-tongcn , die de

Vüops-Gefinds voor den Koning en Sorbore hadden gedecifereert,

in allen fchijn, als offy de jghteekers en Nacht-lopers gelijk, en

voor de Politijke Rc^eeringe een peft waren,

intentie d;j Nadat dcfen Predicant fijn affcheyt hadde genomen, vraagde de

Koningsom- voorn, Boek-verkoper den Dottor, wat doch de intentie vanSijne

ipomfchgc- Majefteyt mochte zijn omtrent de On-roomfche in de Nederlan-
Ande, jen p £n [jrccg in confidentie tot antwoord , dat de Koning vooi^

eerft aan de gereformeerde en die van de sltigsbur<ife Confejfie

vrye exercitie van haare Rehgie foude laten , gelijk men in Duytfch-

land dede volgens het geaccordeerde by de Vreede van Munfleri

maar dat het licht geen twee jaaren mochte aanlopen , ofde *Jfyten»

nomten , en alle andere Settanffen fouden onder tribut gebracht , en

daar na licht wel vervolgt , en ten behoeve van den Koning van haare

middelen berooft werden , by aldicn fy de Catholijke Religie niet

opentlijk fouden willen belijden,

dat een hot- o deteftabel Voornemen van een Koning , die terwijl hy met den

'nemen is. naam van Alder-Chriftelijkfte glorieert , op een on-Chriftelijke wijfe

fijne Mede-Chriften wilde perfecuteeren ! Souden onfe dagen niet

vertoont hebben de voorige Eeuw van gromvelijke vervolgingen?

Soude men ^Pbilippusde II. niet hebben fien her-Ieevenin Louis

de XIV. en Duc
d

' Alba in Dttc de Luxenburg? Soude menden
ouden Bloet-raad met al de geabrogeerde Bloedige Placaaten niet héb-

ben fien vernieuwen ; en al derfelver Beveelen op een crueile manier

cxecuteeren ? Soude wel yets onmenfchelijk zijn , dat men niet foude

heb

-
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hebben fien gefchieden onder den fpecieufen dek-mantel van Religie

;

even fo wel, als de Paryfche Moort,daar van op pag.45 ? Soude Vrank-
rijk na die tijd wel meer heemelfche Benedictie verwacht hebben , als

Spanjen, dat zedert fijne perfecutien in de Weft-Indies en in de Neder-
landen, is geweeft byna fonder zeegen ? Souden de Franfche haar oude
Vervloekingen over der Spaanfen perfecutien niet op haar eygen kop
gehaalt hebben door 't felve Grouwel ? 't Geheele Vereenigde Neder-
land foude feekerlijk weder een fpiegel der verwoeftinge fijn gewor-
den voor alle Natiën en Volkeren, en foude op defe tegenwoordige

uyre beweent hebben fijn beklaaglijk ongeval , indien Koning Loms
als een Nebucadnejar hadde mogen voortgaan met het verwoeften

van defe Nederlanden tot een tweede ferufalew>

Maar het beliefde dien Grooten God , die defe Landen tot admi- |l^J
1*

Jf.

or

ratievan de gantfche Wereld feer miraculeufelijk hadde verheeven en digiijk belet

weder laten vallen, defelve voor haaren totalen ondergang ook genade- "•

lijk te bewaren door het leggen van een ring in de Neus van den Vy-
and, daar mede hy hem weder te rug trok, als hy aan de palen geko-

men was , die hy hem geftelt hadde.

Hier fag fich de Koning van Vrankrijk verheeven tot den hoogden Greote

top van fijne Macht en Glorie; Hier meenden hy met Alexander de JI™dé
8
Fran«

veranderlijke Fortuyne te hebben gebracht onder fijn geweld ; Hier fche,

achten hy de Brugge geleyt te hebben tot fijn ingebeelde.Monarchie,

hebbende alle de Nederlanden , naar fijne opinie , genoegfaam onder

fijne voeten, hebbende Engeland en eenige Duytfche Vorflen tot

afïiftenten ; Sneden en Sveitferland tot vrienden ; den Keyfer door

Hungarjen, 'Polen en Beyeren geëmbrouil leert
}
.Italien en 'Po-

Icn in oorlog verwert; Spanjen gediverteert ; de 'Duytfche Vorften

onteenigt; en Denemarken met 'Portugal neutraal gehouden; In

fumma hebbende heel Europa gedifponeert tot fijn voordeel, en nie-

mand als het Vereenigde Nederland tot fijn openbaaren Vyand ; Nu
meenden hy met fijn groote krijgs-macht , die hy in 't veld hadde

,

*/ Verveerde Europa te overrompelen, en te drukken onder de Twaarte

fijnes Scepters , waar van hy een begin wilde maaken met het uytbrey-

denvan de Paaien van fijn Rijk tot aan de Rivier den 'Rijn (op de

wijfe der Romeynen , die haare Monarchie mede beilooten hadden

met de Rivieren den Rijn , Donauv? , Euphrat en uiraxes) 't welk

hem door de Conquefte van Lotharingen , de Elfas , *t Bi/dom Trier,

*t France Comtê en de Progreflèn in de Pais (daar van hier na breder)

byna gelukt hadde , hebbende daar en boven de Landen van Keulen ,

F ff f f CjH-
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Gulijkj Kleef, Gelder, 'Luyk , en al watter aan de zuyd-zijde des Rijns

leyt , genoegfam onder fijne knyen , fo datter niet refteerde , als alleen

de machtelofe Spaanfcbe Nederlanden , die hy ook in der haaft foude

overheert , en daar mede den Circul vervult hebben , fo niet de wiifel-

verandctt vallige Fortupe (dewelke de Heydenen als een Goddinne eerden»

door de wif- en de oorfaak van alles reverentelijk toefchreeven , en ter eeren van

Po«iync« dewelke de' Romeynen eertijds een Tempel hadden opgerecht, er-

kennende , al hoewel duylterlijk , datter yets goddelijx onder fpeelde)

haar felfs omgedraayt , en een exempel gegeven hadde , van dat fy als

glas breekt, als fyop 'theerlijkfte blinkt, en dat fy dien gemeenlijk

weder van boven neder ftort , den welken fy op 't hoogfte heeft ver-

Wat de For- heeven. Doch wat feg ik van de Fortuyne ? welkers naam de onwee-
tuyn is.

tentheyt van 't menfchelijke Gedacht eerft op de Baan heeft gebracht,

de Goddelijke Voorfienigheyt door onbedachtfaamheyt een naam ge-

vende , die haar geenfins pafte. Gods rechter hand is 't alleen , en geen

heemelfche Geeften , die het Rad der veranderingen geduyrig om-
daaayt , en daar door alle Staten tot het top-punt van haare hoogte

doet opryfen ,"
fo lang tot dat fy haar voorbeftemden omloop hebben

afgedaan. Gods hand is 't alleen , die de Koninkryken maakt en breekt»

als de Potte-bakker fijne aarde vaten , en die den op- en ondergang be-

flootenen Yaft geftelt heeft meteen onveranderlijke bepaalinge , re-

geerende de Koningen alleen doorhem. Gelijk Nebncadnefar fnoof

van fijn macht en glorie , en niet fchroomde defe Vermetele woorden

te uyten ; Is dit niet bet groote 'Sabel , dat ik^gebouwt bebbe door de

fierkte mijner hand, en ter eeren mijner beerlijkbeyt', En fo arrogant

den grooten e/f/fyrier was » die ten hemel wilde opklimmen , en

fijnen Troon boven de Sterren Gods 'verhogen , dat hy foude klim-

men boven de hoogte der wolken, en den Alderhoogfte gelijk wor-

den : Even fo vermeteel was Koning Louis , als hy feyde , dat hy

alleen om fijne Glorie quam oorlogen , en dat hy de Nederlanden

weder wilde vernietigen , die hy groot gemaakt hadde met defe woor-

den : Evexi , feddifcutiam. Maar gelijk de eerfte in een ogenblik

van lijnen Troon by de Beeften wierd geftooten, en de ander ter Hel-

len nederdaalde , fo dat men tot befpottinge van hem feyde : Is dat

de man , die de aarde beroerde , en die de Koninkrijken dede beven :

Even fo foude Koning Louis ter fijner tijd ook mede konnen vallen

tot een groot exempel voor de wereld , daar van al een begin fchijnt

gemaakt te zijn door Gods rechter hand , dewelke alle Dwingelanden

detuibeert uyt de Poffeflïe van de Landen en Steeden , die fy anderen

on-
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onrechtvaardig hebben ontweldigt , en op gefingeerde pretexten gein-
Tadeert; Want als vvy te rug fien op de voorige eeuwen , en de Ge- Onrecht-

fchiedeniffe van alle tijden af herdenken , fullen wy bevinden , waar ïtoöéfflieb-

: te zijn 't gene Everaraus Wajfenbergius feyt in Tanegyrico adCafates bcn geenen

l Ferdin. II. & III. Nullis qmbmrapinaetiamfeliciter ciffit <,fola-
f'

|
f«w» rvi^f* inpofterum duravit j <ï£ fortuna impia tot iniquis fpohis ,

fnfpiriis & gemiübus htimani generis privatis aque & aqtte pnblicis

deformis , nnnquam in infortmia non defiit.

Dat is

:

Niemand , hoe gelukkig hy oock^is geweft in fijn rooven (of on-
rechtvaardig conquefteeren) heeft lang troofl of voordeel gehad van

fijnen roof\ en de godlofe Fortuyne , die door fo veel onrechtvaardige

rooveryen , kermen en fuchten van 't mevfchelyke gejlacht , fo wel

in 't particulier , als in 't gemeen is ontdaan en leelijk^gevsorden , heeft

noyt^anders haar eyndegenomen , ah in ongeluk^,

Dit felve fien wy bewaarheet in de Koning van Vrankrijk , dewelke
Vr

da
f
r
-^

n

van fijne onrechtvaardige Conqueften op de Vereenigde. Nederlanden hier een ex-

minder geluk en voordeel heeft genoten, als hy onkoften daar aan cmPel £«eft -

hadde gefpendeert ; want in plaatfe hy defelve voor altijd meende te

befitten , heeft hyfe van felfs binnen tweejaaren weder moeten qui-

teeren , 't welk v/y hier na breeder fullen verhandelen.

'T is feer remarquabel , en meriteert ook al byfondere fpeculatie
JjJJ

1

«JJ5£
't gene een Ooftenrijks Edelman genaamt fJMicha'èl Aytzinger ver- pheteerr,

haalt op pag. 508. in fijn Boek, waar van denTitulis: De Leone*

Belgico , ejnfque Topographica atque Hiftericü Defcrtptione Liher ,

't welk in den jaare 1583. tot Realen gedrukt is by
(f
erril van Cam-

pen ; als dat defe navolgende Voorfegginge gevonden is tot t^/teche-

len in het Carmeliten Kloofter in feer oude characters uytgebeelt met
een Munniken en vitieufen ftijl

:

Lilium regnans in fuperiore parte movtbitftr contra femen Leonis :

Vemet in terratn ejus , & circumdabit fHos Leonis. In Ulo annoflias

Leonisferens feras in brachio fuo , cujusregnum e(tin terra Luna tre-

mendum per univerfum orbem potejiate agente principali cum magno

txercitu tranfibit aquas , & mgredietttr terram Leonis carentem auxiljo

{ quia beftia Regis fuijampeUem ejus denübus lacerarmt , ) in Ulo anno

veniet Aquila a parte Onentali alis fuis fttper Solem extenfis eum ma-

ma mHltitadine pullorum (norurn in adjutonum filii Leonis^ tftnc caftra

Fffffi *-
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deflruentur , &filius Leonis & Aquila prevalebunt % & pax crit in to-

to Orbe terrarum j & copia[rugum.

Dat is

:

*De Lelie heerfchende in't'Boven-gewefl [albewoogen werden regens

het[aat van den Leeuw : [al infijn land komen', en omringen defoonen

des Leeuws» In datjaar , ah defioon des Leeuws wilde beefien in fijnen

arm dragt , wiens rij\is in 't Land van de Maan, [al de heele wereld

moeten beeven wevens de voomaamfie macht, die der fal ageeren, fy

( te weten de Lelie^ [al met eengroot Be/r- Leger over de wateren trel^

ken, en [al gaan in
r

t Land van den Leeuw, dat van alle hulp ontbloot ts

(om dat de beefien de huyt van baaren Koning met haare tanden hebben

ver[cheurt) in'tfielve jaar [al den Adelaar uythet Oofterlijk^-gewefi

met fijne vleugelen over de Son uytgebreyt komen met een groote meenigte

fijner kjekfns tot hulp van denfoon des Leeuws , dan[uilen de Legers ge-

dejlrueert werden, ende [oondes Leeuws ende 'den Adelaar [uilen de

overhand houden . en vreede[al üjn over dengeheelen Aard-bodem , en

overvloetvav jrtiJitcn.

en door een <J fpeculatief dcfe Voorfegginge is , niet minder geeftig was de

beeït w«°
r
" Klucht, die kort voor defen-Oorlog in Brabant by een Comcedie wierd

geageert, alwaar een Hollandfchen Boer een Koe by een touw over het

Theatrum leydende , en van een Fransman ontmoet en gevraagt wer-

dende , waar hy met de Koe heen wilde Y antwoorde , dat het fijne Koe
was , en dat hy die wilde naar huys leyden ; waar op de Fransman

feyde, dat hy die Koe moite hebben , gevende met eenen den Boer een

(lig aan fijn hooft, dat hyom rolde , en vatten de koe by het ton,

omfe weg te leyden, ondertuflehen dattereen Engelsman aanquam,die

geern mede aan de Koe geparticipeert hadde > dat hem m'flukte ; want

terwijlen hy de Koe na de hoorens vatte, gaffy hem met een beftruyfde

{teert fuiken onverhoetfen flagin 't geficht , dat hy als blindelings na

den weg tafte , om iich te . falveeren , daar over de Fransman in fuiken

heevigen lag uytbarfte , dat hy de Hollandfche Koe haaft was quijt ge-

raakt door een Spanjaart , die de Koe meende te vervoeren , feggende

dat het fijne Koe was , die hem voor eenige jaaren ontlopen was , daar

(ich den Fransman dapper tegen kanten , vallende malkanderen in de

hayren,geduyrende welk gevecht de Hollandfe Boef iblletjes.opftond,

en fijne Koe naar huys Ieyde, latende de andere twee in gevecht, fönder

eens om te fien , hoe 't felve afliep,want hy feer blijde was , dat hy fijne

Koe gebergt hadde.

Het
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Hoe de voorfz. Voorfegginge ten dcele is vervult, en hoe de Klucht

i

: mede een ferieufe , en ten meeiten deele een waarachtige beteekeniffe

I heeft gehad , kan blijken fo uyt de vooren verhaalde groote progreflen

I der Franfchen in de Vereenigde Nederlanden , als uyt het volgende,

: daar \vy lullen fien niet alleen , hoe de Kejfer en Spanjen de Neder-

\ landen fecondeeren , maar ook hoe Engeland Vï^tQ.z maakt , en

hoede Franfche haare conqueften op den bodem van de Fcreemgde

'Njdérlanden verlaten , en alleen de gecombineerde machten van haa-

re Vyanden genootfaakt zijn afte keeren , daar van den vollen uytflag

: ftaat geopenbaart te werden by de tyd , die een uytlegger is van alle

geheymeniflen.

De Bijfchop van Manfier was met den Kear-vorfl van Keulen door ^ ^
flchoP

haare voorfpoedige progreffen nu mede verheeven tot de hoogfte trap is in fijne

van haare glorie , en gebracht tot die vafte inbeeldinge , dat den Ver- £edroSn
e

eenigden Staat noyt weder-ibude werden herftelt, en dat fy al wat

fy geconquefteert hadden > voor haar en haare fucceffeuren eewig en

erflijk fouden blijven befitten , met al 't gene Cy noch fouden komen te

veroveren ; ten welken eynde de "Bijfchop van Manfier tot. Romen
een Brevet obtineerde , waar by hem vergunt wierde de macht en au-

thoriteyt , om voor 30. jaaren te difponeeren over alle Kerklijke Be-

neftcien van fijne Geconquefteerde Plaatfen , mitsgaders de Edelen

van Over-Tjfal dwong een Capitulatie te teekenen , waar in fy de

Unie affwoeren met de(f woorden : Dat alle en ygelijl^gefamentlijk en

bjfonder hier mede weetentlijkjrenantieeren , enjich van de Unie voor

haar[elven , haaren Nakomelingen en gantfche Pofieriteyt ten eewigen

tyde affondéren , en hem Bijfchop van Manfier vry-wtllig erkennen voor

haare Land-Vorftelijke Hooge Overigheyt , en fich van na aan ten eem-

gentyden door geene oorfaken oftoevallen daar van vcillen.fepareercn la-

ten ymaar by hem alt haaren Land-Vor$ en Heer lijfen goed opfetten, en

diergelijke expreffieh meer, waar van breeder gehandelt is op ^ïg.593.
Maar hy was niet bedacht, dat het Ongeluk Haat voor de deur , als het

Geluk het hoogfte is ; datde Geluks-verwuTelinge van alle heerlijk-

heyt moet gehoorfamen de omfwieringe van het Rad van avanture ,

daar door niet alleen alle Staaten tot het top-punt van haare hoogheyt

op ryfen , maar ook tot haar voorige leegte weder nederdaalen , en

ook wel geheel te gronde gaan ; en dat* de voorfpoedigfte progreifen

gemeenlijk hebben haare tegenfpoedigfte revolutien en verwifïèhn-

gen, voornamentlijk als Cy begonnen zijn door Ambitie, Haat, Mis-

gund en trouloofe Bond-breuk > en voortgefét op een fo fchandelij-

Fffff % ken
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ken en cruellen wijfe, die haar de Heydenen felfs fouden ontfien

hebben,

want fijn se- ^n f° ftv ignoreerde , ofniet wilde gelooven , dat het Geluk fijne

luk keert feekere perioden heeft , en door de tegenfpoet op de hielen gevolgt
om

* werden , fo kan hy fulx Ieeren aan fijn eygen exempel , hoe dat hy op

"

het punt van fijne groótfte progreffen , en als hy niet eens twyffelde

aan de concjuefte van de beyde weerlofe , en van alle nootfakelijkne-

den onvoorfiene Provinciën van Vriefland en Groeningen , is gefteut

en fo ongelukkig geworden , dat in plaats van voort te gaan in fijnen

vi&orieufen cours , hy naderhand niet alleen geen eenigen voet aarde

meer heeft gewonnen , maar ook in fijne ambitieufe Deffeynen fodaa-

nig is getraverfeert , dat hy eenige plaatfèn weder ongelukkig verloor,

«n al de refteerendë wederom mofte geven aan de Wettige Eygen aars,

dien hyfe ontnomen hadde , fo dat hy niet anders heeft overgehouden,

als den blooten naam , van Meefter geweeft te zijn over eenige ver- |

wonnen Steeden en Forten , en van te mogen feggen met die van

het ongelukkige Troya : Fuimus Troëi. Want wat heeft hy nader-
door fijne nan(j ondernomen , dat hem gefuccedeert is ? Hy meende fijnen buyt

ongelukkige j^. b ii,r '
i V, i -, '

caperyen op te vermeeren door Caperyen met kleyn Vaartuyg op de Zuyder-Zee

,

Zte
Z"3der' nraarwierd wel haaft door de Hollandfche Uytleggers eenige Capers

quyt , en voorts, ingejaagt , en fo nauw beflooten gehouden , dat hy

noyt weder trachte de Zuyder-Zee te ontveyligen, Eenige fijner.

Soldaten hadden haar begeven na 't Eyland Vrk. > in meeninge , om
dat uyt te pionderen , maar in plaatfe van buyt te maken , wierden iy .

felfs tot buyt , alfo de Inwoonders haar gevangen namen , en naar

oïgdukk!"e
Enkbuyfen overvoerden. Niet beter fucces hadde fijn voornemen op

«lefleynen de Lemmer j want na dat hy defe plaatfe , zijnde een fchoon Dorp
op^de LE&i-

aan jg zUyder-Zee gelegen , uyt de Kuynder vergeefs hadde doen

opeyfehen , en preparatie maakte , om 't felve door geweld te ver-

meefteren , veranderde hy van refolutie alleen op 't geficht van een

fchaduwe , fiende de Wagens en Vluchtelingen, die by de Lemmer den

Zee-dijk en Binnen-weg heen en weer paffeerden , van verren voor

fecours van Krijgs-volk aan , waarom hy defelve niet dorft naderen.

cp kmden, Niet min fchandelijk als ongelukkig was des Bifchops intentie op

de Stad Embden , die tot haare fecuriteyt altijd met eenig Garnifoen

vanhaare Rog. Mog. befet is'. Hy verfocht in de maand van fulp dat

defe Stad haare Gedeputeerdens aan hem wilde fenden in de Niéuwe-
Schans , om met hem te accordeeren over haare tranquilliteyt en ruft;

De Magiftraat , hoewel fy in defen Oorlog neutraal was , fond echter

haare
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haare Gedeputeerdens na de gedefignecrde plaatfe , om aan te hooren

de propofitie , die den Bifchop foude willen doen. Defe Gedeputeer-

dens met de Minifters van den Bifchop in conferentie komende , ver-

ftonden dat fijn begeeren was , dat de Stad Emden het Garnifben

der Staten foude doen vertrekken , en in plaatfe van dien twee duy-

fent man van fijn volk tot befetcinge weder innemen , waar op fy tot

antwoord gaven , dat fy daar in niet fouden noch mochten condefcen-

deeren , voor en aleer fy met haare Hog. Mog. daar over fouden heb-

ben geconfereert. Hoe ! vraagden de Bifchopfe , wat volk is dat ?

De Heer Eeuwen mede-Gecommitteerde van Emden vraagde daar

en tegen; Hoe! fcheeren wy malkanderen? Zijn de Staten Gene-

raal der Vereenigde Nederlanden de geheele wereld door niet bekent ?

Ja antwoorden de Bifchopfe : Sy zijn 't geweeft , maar zijn 't nu niet

meer ; op welke impertinente redenen de Heeren van Emden haar af-

fche'yt namen , en weder na haare Stad vertrokken , daar fy haar we-

dervaren rapporteerden , waar op volgde , dat de Magiftraat den Bif-

: fchop zijnen Èyfch als onredelijk plat afïloeg , en verklaarde met haare

Hoog Mog t in alle vriendfehap te willen leven..

Voor Groeningen wierd hy noch beter geleert , dat fijne en op

Fortuyne omgedraayt was j want hy daar geen voordeel trok van ninge
E
n.

fijne gewaande Intelligentien en Creaturen daar binnen , maar vond

fich genootfaakt die-Stad naar een Belegeringe van 6. weeken fchande-

lijk te verlaten , fonder van ymand opgeilagen ofgedreven te zijn.

Defe Stad , waar na de geheele Provincie geheeten is , willen eeni- Befchry-

ge , dat haaren naam fchuldig is aan eenen Grunins* die een Troyaan ^mniw"*.
was , doch van ±tytunfterus geoordeelt word een der oude Cjallen ge-

weeft te zijn , 't welk waar foude zijn na de opinie der gener, dewelke

geloven , dat de Franfche van Troya oorfpronkelijk zijn , gelijk hier

vooren op pag. 28. en 29. kan gelefen werden. Doch de Vriefche

Hiftorye-Schryvers ontkennen fulx , feggende dat de Vader van Cjru-

nius wasgenaamt Gailo , wiens O ver-Groot-Vader een Fries was,

die defe Stad en Provincie den naam foude gegeven hebben.

Groeningen leyt rondom gefortificeert met 17, fwaare Bolwerken, dfffeifs

:
met treffelijke Fauche-brayen $ en een extraordinaire breede en diepe ^£[1*
Gracht , waar uyt de Wallen met een fteene Barm zijn opgehaalt.

Het Land omheen is van die laagte , dat het , behalven alleen aan de

Drentfe zijde, kan geinundeert werden, 't welk op het aankomen
der Vyanden ook gefchiede door het doorfteeken van Dijken en

Dammen,. door het uytlichten van de Schut-deurea en het open-

stellen
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Hellen van de Sluyfen ten platten lande, en door het leggen van

twee Dijken binnen de Stad in het Loopende - Diep , d'eene by

de OJfen- markt , en d'ander by de Kraan -Toorte , waar door

het water,' dat uyt het Drent komt aflakken aan d'eene zijde wier-

de opgeftout tot over 't land , en het Zee- water van d'andere zijde

belet, door de Stad weg te loöpen. Tot difricilder acces voor den

Vyand wierden afgebrooken de Bruggen van de Heere-poort , Oofier-

poort , en het kleyne Stcentil-Poortjen, En alfo de Stad met diverfe

Voor.Steeden , Tuynen en Plantagien belemmert , en erïeclive ver-

fwakt was , wierd fulke faute vcrbeetert door een cordate refolutie, dat

alle defelve voorde Heere- en Oojfer-Poort , gelijk mede voorde

Ebbinge-Poorty A-Toort en Kraan-Poort wierden afgebrooken, en

omgehouwen , en een'ige weynige afgebrant. De Schaas Delfs-üjU

alfo defelve voor een Haven en Voorburg vart defe Stad verftrekte , en

de Commandeur by eenige gefufpecleert wierde van intelligentie

met den Vyand , wierde aanbevolen aan de Vigilantie van een trou en

dapper Soldaat. Defe conftitutie van Fortificatie en Situatie maakten

defe Stadfb Herken inacceflïbel , dat de Vyand niet dan op eene plaat-

fe , te weeten van de Drentfe Kant , tufTchen het Schmten-mep en

't Hoornfe-diep defelve konde naderen.

Conftitutie Het Provincial Magazijn was wel geftofFeert met Artillerye, Ge-

m̂>

'_tMa - weer, Ammunitie, Proviand en verdere Inftrumenten , fo dat. daar

in van den beginne der belegeringe geen notabel gebrek was, en

wat daar in naderhand begon te manqueeren , wierde gcfuppleert fo

uyt Vriejland , als uyt Holland , alfo de vaart van het Reydiep

nochvry en open lag, zijnde in de Provinciale Caffa noch in voor-

raad de quantiteyt van 200. duyfent guldens, daar uyt de Militie

niet alleen op defe Provintie , maar ook op Holland gerepartieert

(die namaals binnen Groeningen cjuam) geduyrende en ook na de bele-

geringe promtelijk wierde betaalt, fulx dat hetverfchot over ioo,

duyfent guldens bedroeg,

en yan het Het geheele Garnifoen , dat by de monfteringe op 't aankomen van

den Vyand geen 12. hondert mannen konde uytleveren, beftont al-

leen in 2. a 3. oude , en de reft in nieuwe Compagnien, die noch

niet vol-worven waren, Onder defe waren 4. Cornetten paarden,

waar yan Rit-meefters waren Luhborg , den jongen Broersma , Hen-

drik en fan S'i^kwga , ende 3. Compagnien Dragonders ondee

de Heeren Nellis van Bever , Smart en Yferman. Doch dit kleyne

Garnifoen in fo grooten Stad wierd wakker gefecondeert door d&

jroede
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goede Ordre en dapperheyt der Hooge-Officieren (onder dewelke een
out en Teer ervaaren Soldaat , namentlijk forel Rabenhaupt als L\ Ge-
neraal over Stad en Lande het Opper-Commando hadde , hebbende
tot fijne Afliftentcn in cjualiteyt van Commandeur over de In fanrerye

den Heer "Bernhard Hertog tot Holfteyn cnForjl tot Fleurig en over *

de Cavallerye en Artillerye den Overften S<.olt[enburg y diedege-
heele Militie een Eed van trou en dapperheyt afnamen) en door deon-
gemeene Couragie der Burgerye , beitaandein 18. Vaandelen, daar

onder betrokken waren alle Burgers-foonen en Ambachts-gefellen bo- j/mgets

ven de 18. jaaren out zijnde , en noch 4. Compagnien, dienieu ge-

formeert waren uyt geprivilegeerde perfoonen, die geen tocht of

wacht pleegen waar te nemen , als mede een deftige Compagnie van

150. Studenten, dewelke in defe gemeene calamiteyt Minervam en studen-

quiteerden, en Mars provifionelijk tot haaren Patroon verkoofen, tC

f

d

y
P
^
er

r »

en onder 't commando van haaren Capiteyn Wicher Wichers , Lieu- wieid,

tenant Rutgems ten 'Berge enVaandrich Scato Gokkjnga altijd in

de Fauchebrayen , en daar fy den Vyand het naafte waren , wacht hiel-

den; Als mede door de goede harmonie en eendracht der Regenten,

onder dewelke hoewel eenige gefufpecteert wierden , nochtans nie-

mand heeft doen blijken 't minfte teeken van flauwhertigheyt , maar

wierd door ordre van de Overigheyt gedrukt , en dóór de Hopluyden

aan de Burgers uytgedeelt een Formulier van den Eed van getrouwig-

heyt, die defelve aan de Regenten , en defe weder aan de Burgers met

opfteekinge der Vingeren in de Kerken folemnelijk befwoeren. Hier

op wierd nauw geobferveert elx conduite , en wierden geapprehen- Twee per-

deert twee perfonen , zijnde de eene een Boer , en de andere een Por- [°
e

°n
geëx'""

tier , beyde befchuldigt van verraat , die op den 7;. Iuly met de dood cuteert.

wierden geftraft , ter oorfaake , dat de eerfle Luwen Fokh^ns op het

aanraden van Schuylenburg met den Vyand hadde opgerecht een

Schriftelijk accoord , om de Old-Ampten aan den Hijfthop te fub-

mitteeren , op defe conditien : Dat de Btffchop als Opper-hcer jaar-

Jijx 50. duyfent,en Schuylenburg als Droft 5. duyfent guldens

fouden genieten , dat de Zee-dijken en FortreiTcn fouden gemaakt en

onderhouden werden op kotten van 't Old-Ampt , daar tce 't felve te

baate foude komen de Sauve-garde , io uyt de Qmlauden werden ge-

trokken; dat de Gereformeerde Predicanten uyt de Gecirclijke goe-

deren fouden gegageert werden ; en dat alle Appellen fouden devol-

verren aan den Bïjfchop , die defclve jaarlijx door 2. Advocaten van

hem af te vaardigen, en door de Old-Amiler Gecommitteerdens

Ggggg fcude
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fonde decideereh : En dat de ander Eppo van Vreeden geheeten , door

de Boom van de Steenttl- Poort eenigen tijd , om kleyn gewin , hadde

volk en Brieven laten uyt-enin-paiTeeren.

De vyand In dcfe conftitutie wierd de Vyand onverzaagt afgewacht en te keer

<ieSrLl°
0f

gegaan •> dewelke door fijn goet liicces opgcblaafen zijnde vertrouwde

hier'tfelve faveur van deFortuvn te fullcn oenicten , dat hem om-
tren't andere pi aatfen was ontmoet , komt daarom met fijn fchuym van

volk en helfche Vuyr-werken in vollen marfch op ds Stad aan , hebben-

de tot fijne Voor-troupes eenige Ruyterye , dk op den -l. Iuly uyt

het Drent over Haren en Helpen tot op den Heeren-weg omtrent

den' Gdlgenberg marcheerden, en fich aan die van de Stad vertoonden, •

dewelke opgewekt waren door de vluchtende Land-ïuyden, die het

geweld de<fer onmenfchelijke menfehen waren ontkomen , en haar

binnen de Stad falveerden. Men fond daar op eenige Ruyters uyt de

Stad den Vyand te gemoet , om hem te recognofceeren , maar vonden

hem al weder geretireert na Helpen, van waar hy eenigen tijd daar

na de Stad weder naderde , en uyt de Stad van^t Canon , en meteen
fchermutfel van eenige Ruyters onder den Rit-meefter Jan Sik&nga
Zodanig verwelkomt wierd, dat hy 2. a 3. paarden achterlatende,

. fïch weder na Helpen retireerde , alwaar hy met meerder troupen ge-

iïerkt zijnde, marcheerde over Teyfe en Roden na de Leek. en het
-

Hup van Nien-oort , dat hy uytplonderde , en tot fijn verblijfforti-

ticeerde, ftroopende van daar door geheel lrreeie-\vol& en Lange-

wold, in meeninge , om defe Stad , als andere , mede te verbaafen en

e: bepaat
voor^Poe^g tc emport'eeren

, fonder dat hy fich bemachtigde van de

csa misüag, 'Roder- Bï;i r
*je én ds Tloner-

r
Bru<T(Te , die op fiine aankom ft niet be-

let waren, en waar over hy een paflagie foude bekomen hebben rondom
deheeleStad, al het Land omheen onder contributie gefet, en alle

afl?fteh¥re en toevoer na de Stad belet konnen hebben , en van de Au~
v-tcrder-ziel , waar door hy al het water van *i onder gelopen Land
hadde konnen aftappen. Doch als hy hier van nam aals" fijnen misflag

merkte, en die 5. poften focht te forceeren , wierd hy yder reyfe , tot

iïjii groote fcimde, vigoureufelijk gerepoucheert , alfo die poften

: oen met Borftweeringen verfterkt,' en met Militie en Boeren befet

waren.

De L\ en »•. dito padeerderi fonder yets van remirque, als alleen,
'"

dat de Vyand fich fomtijds meteenige ruyters vertoonde, die uyt de

< Stad met Canon en met partyen Cavallerye dapper gerefcontreert

wierd e.

Dea
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Den [1. fuly vvierd de Stad van 't geheele gros des Vyands Le-

ger genadert , flaande achter Helpen op een groote quantiteyt Ten-
ten, en overliet Scbttrtendiep een Brugge.

Den £s, dito pafieerden 2000. Ruyters van Leel^ de Ematille Pjondert ee-

door 7 Wejler-cjüartier , daarfy uytplonderden de Dorpen van Zu^d- °^ "

*» Noort-hooren , Visvlitt , Grijpskjrl^ en Nieuwer kj, 's Vyands Le-
ger wierd in tween verdeelt , houdende elke Biitchop fijn byfondcr

Hooft-quarticr , en approcheerende de Keulfche van de kant 'van het

Blaauwe-hujs , daar fy nüddeler wege dry Wallen opwierpen, om
haare Cavalic-ye daar achter te dekken voor.'t Gefchut , dat uyt de

Stad geduyng cp haar fpeelde ; en de, Mttnflerfcke achter den Gnl-

genberg , daar fy in ib geduyrigen arbeyt waren niet graavcn en ap-

procheeren, dat men haar 's anderen daags 's morgens met haare Loop-
appochert

gravens fag .geavanceert van de Hcere- tot den Ocfter-veg, daar aan op des. ad,

iy, gelijk de Keulfche mede aan haare Approches , dien geheelen en

volgenden dag luftig continueerden , Tonder veriioort te werden door

's Stads Canon , dat op haar fomtijds ageerde.

Defen \\. /«/y waren na de sluwerher-zJjl gefonden 2.Veld- fuik- Mvenur-

jes en eenige Haaken,met noot£>kelijk Kruyt en Scherp,cm denVyand y l

^

ere ~

het overkomen te beletten, dewelke met 8. Ccmpagnien te voet en ee-

nige Cornetten paarden defen Poft: quamen forceeren , doch moften

fich met notabel verlies retirecren , cm de vigcureufe refiftentie der

Boeren en Dragonders , die door den O verften L r
. Staart , en de Ca-

piteynen Cland en 'JRipperda wakker wierden geëncouragcei t, en met
het rappier aangedreven.

Den \i. dito fag mendeVyanden merkelijk met haare loopgra-

vens geavanceei t , maakende de Munfterfche een begin van een Batte-

ryetuffchenden Ocjler-vceg, en 't Schupen-diep , daar van fy 's an-

deren daags 's morgens vroeg met 5. halve Cartcuwen de Stadbe- begint de

fchooten ,' 't welk doch niet langer duyrde , als tot den middag , aho £
'jj Jj;

be'

de Batterye door 't geftaadig canonneeren van de Stads Wallen toen

al ontramponeert was. In 't planten van defe %. Stukken waren eenige met §ezee
-

Papen en Munniken feer yverig, om defelve te kruyfenen te zeegenen, dat contrarie

opdatfy daardoor gefterkt zijnde, te meer operatie foudendcenop °P e

de genoemde Ketters; Maarhoeweynigde gewaande heyligheyt de

Stukken en de Zeegenaars felfs bedekte tegens 't ongeheyligde Canon

v^n de belegerde , bleek daar uyt , dat een defer Munniken , als hy met

die Zeegeninge noch doende was , uyt de Stad fodanig wiert getroffen,

dat hy in fuikken verdween, en ter hellen fcheen gerukt te werden ; en

Ggggg. 1 dat

ieratie

)et.
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dat die gezeegende Stukken metter haaft wierden gelamt ; Daar en bo-

ven opereerden dcCe Stukken contrarie de inbeeldinge defer Zeege-

naars, want in pfaatfe, dat die haare Geloofs-genoten verfchoont, en de

genaamde Ketters befchadigt fouden hebben, fo wierd dooreen van de

eerde koegels ter netler gevelt de geevel van een huys , daar voor een

Marien- beelt en de Dry Koningen uytgehouwen ftonden , en dat d(

Roomfch-gefinden voor een der voornaamfte Kerken diende, b ybru

en met Deri £*. Iuly wasdevoorfz. Batterye noch fo ontram poneert, dat

kcn.

riWCt
" bet Canon by na geheel ftilftond , inplaarfevan 't welke deMortie-'

ren omtrent den middag voor de eerfte reyfe Bomben , Stink-potten

en andere Vuyr-werken in de Stad begonden uyt te fpouwen met fuK

ken effect , dat eenige huyfen aan de Zuyd-zijde der Stad feer befcha-

digt, en eenige tot een puyn-hoop gemaakt wierden , voornament-

lijk ; als de Vy.and tegens den avond t'elkens met 9. Bomben en Bran-;

ders te gelijk begon te ageeren , waar door uytnemende fchaade fbude

daar tegen gecaufeert zijn geworden , fo niet de Heeren Burgermeefteren vcf
g
eftdt wietd

^aac* *n t^s en voorficritiglijk geordineert hadden , dat eiken Burger

een tobbe met water voor fijn huys , en eene op Solder , als mede bjr

nacht een brandende kaarfe by dé deur in voor-raad mofte fetten , en

dat de Aiennoniten in dryen verdeelt elke nacht een derde-part moft

paffen op hefdempen van de Bomben , en 't bluffen van den Brand ,

.

daar 'm fy niet min haare getrouwigheyt, als onvermoeyden y ver toon--

den , en fo fneedig op paften , dat de Brand geen merkelijke fchaade

fo dat fy veroorfaakte. De Bomben, die fommige 3. a 4. hondert pond woe-

Sg^evS gen ' v^en ^oor de dakken tot beneden in deJiuyfen , daarfy door
«ierden. haare kracht dikwijls een geheel huys om verre wierpen , 't welk in-

het begin eenigen fchrik onder de Burgerye veroorfaakte , die doch

niet langer duyrde, tot dat fy geleert hadde , dat men het gevaar der

gener , die op de ftraat vielen , licht konde ontkomen , als men fich

vlak voor de aarde nederleyde. De Stink-potten ofBranders die met
cén vlammende ftraal quamen aanfetten, wierden noch minder ge-

acht , fo haait, de Burgers bemerkten ', datfe behalven het brand-

luchten geen fchade konden doen , na dat de Loopjes , dieder 0111

heen inftaaken , haare koegels gelofl hadden.

De Keetels , waar in de Vyand fijne Mortieren geplant hadde y

waaren fo diep , dat het Canon uyt de Stad , hoe fwaar het ook-was,

vergeefs daar op gelofl wierd. „h

Den ja; dito bracht de Vyaad toe met het werpen van Vuyr-wer-

ien? hoopende daar door de Stad in verflauwinge en oneenigheyt te

bren-
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: brengen , 't welk hem fo verre mifluktc , dat hy 'm plaatfe van dien

- bemerkte der Burgeren couragie en vcrbittcrlnge tcgens hem aan te

[ waflèn , daar over hy fich niet minder verwonderde , afrs over de Bom-
: ben, die de Belegerde hem uyt 3. Mortieren mede toefcbooten , de- DeD -legerde

i welke hem ielfs brachten tot alteratie en die erkenteniilè, dat fuik m«
C

vu°^
k

! geweer geen recht Soldaten geweer was , hoewel hy echter de vol- werken,'

[ gende dagen continueerde , om lich daar van te bedienen , Hellende
' al fijne hoopem der felver kracht, en latende het Canon ruilen , dat

I

hem weynig voordeel bybracht , allo het t'elkens ontramponeert en

: gelamt wierde uyt het Canon van de Stad , dat van verfcheyde

I Bolwerken gelijkerhand daar op vuvr gaf. Immiddels avanceer-

1 de hy flerk fijne approches tot aan 't Contrefcarp toe , en dede op

den |% dito 5s nachts een heevigen aflault op de siduwarder- Zijl-, en repou-

daar hy niet min heevige refiftentie ontring , invoegen hy eenige doden Vyand bv/£
na liet , en met bebloede koppen weder te rug trok, vindende iijn befte dewaiders

•tmaken minfte fchaade by liet gebruyk van de Mortieren , daar door
Zi| '

hy op den s

f. dito zijnde Sondag belette, dat de Belegerde in haare

beyde Gaft-huyfen , naar gewoonte , niet langer dorden prediken ; En
meenende,dat de Belegerde nu fotiden inclinceren tot het overge-

ven, om van fijne vernielende helfche inftrumenten eens bevrijt te

werden, fond hy een Trompetter en een Tamboer , dewelke verblinc oe vyani

ingehaalt zijnde , overleverden een Brief van den Kettr-Vorft van c '/r

^
ht de

Keulen enden ^Bifchop van Mmfler, daar by fy de Stad opeyften,

en immiddels alle vyandelijke aelrien (laakten , 't welk als die van bin-

nen navolgden , gaf den Z/, Generaal Rabenbaupt ordre , om fter-

ker als voorheen te fchieten , daar op de Vyand , die lich met meeni^te'

buyten fijne approches vertoonde» lich weder daar binnen fal veerde, *

en van gelijken met de Mortieren antwoorde , fo dat door 't geraas

het gehoor verdooft , en door 't vuyr het geficht verblint wierd van

alle de gene , die de Wallen naderden.

Den
lïjjffii

fond den Heer Rabenhattpt den voornoemden Brief

aan den Prefident Clhvinge-, die daar op den Ouden en Nieuwen-
Raad , mitsgaders de Taalmannen en Gefwooren Gemeente dede ver-

gaderen , om te delibereeren , wat te doen ftont ; en wierd met een-

paarigheyt verdaan , dat men het uperfle [oude afwachten , en liever

goet en bloei fpendeeren , als de Stad overgeven , 't welk den Vyand
Hoor een briefmet den felven Trompetter en Tamboer wierd bekent

v

gemaakt., dewelke 's avonts een tweeden Trompetter fond ten fel ven-

eynde als vooren, maar moil met defdve antwoort weder retirceren.

Ggggg 3 Di™:



7 S3 'rVERWERDE EUROPA,
sententie te- Dien fel ven dag hoorde men alomme door de Stad met Trorome.-'

w!T werd ge" ^en en Trompetten publiceeren de Sententie van Wigkeid 'Broerfmk
publiceert, gevveefen CoLonncl en Commandeur van Coevordea , . namentlijfci

dat by door fijne verraderyen (o in 't overgeven vm Deventer , ais tnfjn

overlopen tot den Vyand gepleegt hadde Crimcn LsefcE Majeftatis, en

daar door vervallen was van alle fijne digniteyten, en verbeurt badde alle

jljne goederen , en dat wanneer by bier namaals mochte kanten te gera-

ken in banden van de Iuftitie t by met den Swaardefoude geftraft werden*

datter de dood na volgde.

De stadwas, Den ^"^ wierd , gelijk devoorige dagen, by den Vyand toe^

ayie'ln oor-
gebracht met het.fchieten van iijne Vuyr-werken , die forotijds wat

x^s, dieper in de Stad vloqgen , als voor heen, waar op het verhuyfen van>

de Ooft- en Zuyd-zijde na het Noorder- gedeelte van de Stad lic

• weder vernieuwde , fo dat men daar niet alleen alle de huyfen , 1

dere zyJeds flecht fy ook waren , maar ook de (loepen en ftraaten van Volken
in een k«- tenten vervult fag , in allen fchijn , als of liet daar boere Kermis wasf

immiddels dat aan de andere, zijde, als opeen Treur-Tonnecl aanfc

fchouwt wierden alle ruïneufe actiën , die den Oorlog nafieept. ln^
w
Ee

j}

uytval m^üernacht fcheepten 50. man met een Turf-pont over de Gracht,,

binnen. en deden een heevigen uytval in de approches van de Kculfche Volk^ï
«• ren, daar fy in derhaaft eenige nedermaakten , en met twee gev;

gens weder retireerden , om van den Vyand , die met alle macht cjuaijfy
.

. aandringen , niet afgefneden te werden van haare Turf-pont , daar

mede fy haar weder in de Stad falveerden , ondertuiTchen dat de Stilt*

denten, die zedert den »». fuly continueelijk poll: gehouden hadden jn?

de Fauchebrayen , met haare mufejuetten dapper op den Vyand charA

• geerden, en niet weynige deden ftruykelen, die noyt weder.opftonden.

Een anderen Defen uytval behaagde de belegerde (b wel, dat fy 's volgenden daags
"ytvai.'

p de felve wijle 't werk hervatten met 150. man onder het corM.
mando van den Capiteyn Huyfer, die in de Kculfche Approches al-

les nederhakten , dat haar vooiquam , en retireerden weder na haare

Ponten met meer dan 20. gevangens en fchoonen buyt , als 's Vyand
Cavallerye op haar aandrong, zijnde onder defelve gevangens oen"

Overfle "Wachtmeefter en een Lieutenant van dedanadieis , die.jfy

famen meer als duyfcnt guldens , meelt aan goude fpecien , aan d«n

uytvallers moften ten buyt laten met andere koftelijkheden. Delen

Een attaque fchaden w.1 Ie de Vyand vergoeden met een attacjue op 't Reydiepi
cp c oydtep

Ja,- j^y , not aj] e force wilde palfeeren , doch wierd door de goede or-

dres van de Heeren Starienborg, T-amminga* ']arges en. Alberda

fo
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fo ontfangen , dat hy met veel fchaade moft afwijken , daar over

fijne gramfchap noch meer ontftak , invoegen hy dien heelen nacht

de Stad met meerder en fwaarder Bomben en Branders befchoot

,

als ooyt voorheen , waar uyt in de Peper-ftraat ook een huys aan brand

raakte, dat voornamentlijk door de vigilantie der Mennovaten gebluft

i wierd , werdende een der fel ver in 't bluffen met een Granaat gedoot
,

ralfo de Vyand op 't licht van dien brand vinnig aanfehoot , en weder-

tom fo beaiitwoort wierd , dat Hy dien nacht fich uyt de Loop-gravens

niet dorfte hafardeeren , om de voorgemelde dooden tebegraven, die

's morgens op 't veld lagen.

Den 'i. JJj| fag men de Stad heel verheugt fc over de afliftentie De srsd

van £50 man uyt Vricfland , als over het arrivement van 14. Ooft- ft^u.
8"

Indifche Retour-fcheepen voor T>e/ft-z.ijl , waar op fy ook (b moe-

dig wierd , dat fy niet alleen een Vyands Trompetter onverhoort af-

wees» die fich tegens den avont voor de poort vertoonde, maar 's nachts

op 't (laan van allarm , die niet voortging , haar ook fo dapper inftelde, en ^jy. ia

dat elx fich om 't feerft na de Wallen haafte, komende fdfs veele vrou- allarm.

wen en kinderen haare mannen en vaders afïifteeren , en foude een

feekere vrouw haar ongeval niet ontkomen zijn , fo zy door een aen-

fienlijk Heer niet was gered geworden uyt de handen van andere vrou-

wens, die haar ongenadig tracteerden , om dat fy een flauwheitig

woord van overgeven haar hadde laten ontvallen.

De twee volgende dagen confumeerden de Vyand met het fchieten

uyt de Mortieren , en met het verdiepen en verbreeden van fijne ap-

proches tot fuiken ruymte , datter een geheele Compagnie Ruyters be«

dekt in konde marcheeren.

Op den i
s '

*J%Tm
heel vroeg in. den morgen-ftond attaqueerde de Attaque op

Vyand het Retrencbement by het kleyne Poortjen , tegelijk met de juJJJJJJ*

Hogtr-brugge een quartier uyrs buyten de Stad. Inde eerfte attaque

hadde hy reedelijk fucces, alfo hy met 300. mannen 't Retrencbc-

ment dicht was genadert, eer die van binnen het gewaar wierden, daar

op elk om 't haaftigft fijn geweer greep , en alle te gelijk los branden,

fo datter niemand meer den Vyand met fchiet-geweer konde afkeeren,

waardoor defelve occafie kreeg, om de Borft-weeringe te beklim-

men , 't welk die van binnen fiende , vluchten over een bruggetjen tot

inde Faucliebraye, daarfy van 5. a 6. Keulfche Soldaten gevolgt

wierden , die Cy gevangen namen. Het geraas van deCe Attaque d^ door « c

caufeerde een tweeden Allarm , in dewelke de Vyand door vehe- stad wed«

,

ment fchieten fich geconftringeert vond het- Retrenchcmem te ver- raakt.

laten,
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laten , en met verlies van eenig volk fich weder te begeven naar

fijne werken.

Attaque op De andere Attaque op Hoger-brugge was heel contrarie de voor-
Hog«-brug- gaande , want fo haaft hy met eenige ichuytjes over het geinundeerde

Land aannaderde , vondhy fuiken heevigen refiftentie van de Boerea

en Soldaten , die onder den Capiteyn 7{ept CUrit dien poft met,

2. Stukjes Canon bewaarden, dat hy ccmfufelijk vluchte , eneenige'

Officieren en gemeene Soldaten met een Schuyt vol Geweer , Schopt
pen en andere Oorlo^s-infhumenten achter liet , dat binnen de Stad

wierd gebracht. In defe nacht hadde de Vyand mede vervaardigt een

Batterye met 6. Stukken , die hy met den morgen-ftont op de Stad

lofte , dat niet langer duyrde > als tot den middag , want toen alle de

6. Stukken al verlamt , en de Batterye ontramponeert was.

De vyand Den |*. j^,- befchaadigten de Munfterfche de ,S
f
. Martem Kerk

fchictmet en Toorn geweldig met g-loevende Koegels, en eenige huy fen met
gloevende . r . _y o ? , i

D v» . <
Koegels, en vergiftige Vuyr,werken , daar door echter , tot verwondennge, eeena

vuy/wlr-^
°^vve)'n'§ nienfehen geraakt wierden , waar mede de Vyand de twee

ken, volgende dagen ook confumeerde , en fijn vergramt gemoet koelde

met het violeeren van een Kerk , die hy anders felfs voor heylig hilt
j

want een koegel vloeg door 't dak van de Kerk , een door 't Hooge
Choor , een ftuyte op de gevel van 't Hooge Choor af; In de Toorn,

op des Toorn-wachters kamer , byfonderlijk in het koftelijke Uyr-

werk en Klokken-fpel wierd groote fchaade veroorfaakt , beyde de

Uyr-wijfers aan de Zuyd- en Noord-zijde wierden met Canon koe-

gels doorboort , tuffchen de tweede en derde Trans wierd een groote

brede in de Zuyd-ofter hoek van de Toorn gemaakt , welke fchade

van de meefte Burgers beklaagt wierd , als die een ygeiijk in fijn par-

en bedient ticulier geleden hadde. En als de Vyand fag , dat noch dit , noch de
fielt van duy- , ,

G
c . _. '

,
°r . . ...

vcis-kimft. nulpevan Simon Tetrus yets opereerde tot fijne intentie, nep hv tot

hulp Simon Magus , in allen fchijn , als of hy uyt Vimiliui hadde wil-

len feggen

:

FleÜere (ï nequeo Superos, Achtroma movebo*

Dat is

:

'Wtl my den Hemel niet verhooren ,

So fal tl^ d'Hel daar toe hektoren.

Want hy in de Stad fmeet een groote Bombe , in dewelke , na dat (y
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gedemt was , gevonden wierd een koopere Plaatjen , daar op defe

Letteren en Chara&ers waren gegraveert , die niemand konde ver-

daan of uytleggen

:

W&MTo fXc&EMC

Als op den Jf, J p̂ de Stad uyt Vriefland geaflïfteert was ge- De fta<*

worden met 20. duyfent ponden Bos-kruyt, en z. duyfent guldens J^r,
8 "

tot betaalinge van 't Vriefche Volk , quam daar in mede tot fecours

eenpartye van meer als ioo. man Kor.ingmarkj Volk^t en 33. Schee-

pen uyt Holland voor de Boom , daar mede Sijn Hoogheyt de Heer
Frince van Orange , die tot behout defer Stad uytnemende forge

droeg , een Regiment van 14. Compagnien voet- knechten onder den

Overften lorman met 50. duyfent pond Boskruy t , fond , die in het

geficht en tot fuiken fpijt van den Vyand arriveerden , als het vreugde

verwekte in de Belegerde.

Den |ï. sluguftï bracht de Vyand toe met ft il fitten, fondereenïge

violentie op de Stad te pleegen, daar op flch de Stad van binnen cok fo

ftil hilt , dat de nieuw aangekomene Hollandfche Tioupen vraagden,

of de Vyand al vertrokken was. De grcctfle beweeginge , die men
dien dag in de Stad fag , beftont in 't intrekken van 't voorn. Volk*

dat alvorens, eer het de Poort door mochte marcheeren, den gewcon-

lijken Eed aan den Heer Gokkinga mofte afleggen , daar toehy expres

Was geconimitteert.

Hhhhh De
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De dry volgende dagen viel niet remarquabels voor, werdende al-

len ten weder-zijden flauwlijk gecontinueert met fchieten , dat de

meefte fchade dede in de Approches van den Vyand , waar by nóch de

fchrik voor de uytvallen der Belegerde oorfaak was , dateer v'eeTë Sol-

Dc(ertcurs daten voor en naar deferteerden , komende op den *'. dito 's morgens

vyand ko- vroeg voor de Poort de Munftéffe Brand-wacht fterk 27. man, en
men In de cegCns den avont een vry fterker partye , die alle op Rofetidaal 'm de

gemeene gevangenifle wierden geconfmeert , aïfo men haar niet veel

vertrouwde. *s Volgenden daags fag men 's morgens vroeg weder

voor de Poort een partye deferteurs , die by de andere op Ticfeudaal

Dd stad raakten. Het (lap canonneeren van de dry a vier laatfte dagen vèfarö

word feer derde defen morden fodanig , dat de Vyand alle krachten te 'eéltJK in-

befchoten, lpande , en van 5. Batteryen met meer als 30. hcele en halve C.artou-

wen, vuyrige Koegels en Granaten , en met de Mortieren veele Bom-
ben en andere Vuyr-werken in de Stad fchoot in fuiken meenigte,

dat het fcheen Scherp te hagelen , waar door de Conftapels op de

Wallen haar eeniger maten verlegen vonden, wetende byna niet,

waar heen fy haar foudenkeeren ofwenden, alfofy den Vyand van-,

alle zijden hadden te obferveeren , die voornamentlijkdaarop toe-

.

leydc , om de Batteryen der Belegerde te deftrueerenT welk hem ten j

dccle gelukte, alfo die by de Oofter-poort raakten tot ongebruyk

,

• r verfchey de Canoniers dood bleeven. In de Stad deden dekoe-

gèJè medebyfondere lchaadcaan gebouwen en aaneenige menfehen

,

<Joch beaiu. dat in 't begin wat alteratie onderde flauwhertige caufeerde, 't welk

S^5?r# overging, als men des Vyands Canon feer fag verlammen, en fijne

Batteryen feer vervallen door 't Canon uyt de Stad , dat daar fo heevig

op flanqueerde , a's 't lijden konde , ondertufichen dat de Stads Mor-
tieren "mede niet weynig fchaade deden in 's Vyands Lnop-gravens>

van waar men dikwijls veel gekerm en gejammer hoorde in de Fau-

chebrayen, die door 't fchieten der muiquetten meeften tijd als in

een vlam Honden, voornamentlijck den volgenden nacht, als 't Grof
Gefchut ft.il hilt , en de Batteryen ten weder-zijden qerepareert wier-

den , voerende de Belegerde cp haare Batteryen fo veel fwaare Stuk-

ken , dat fy den Vyand 's volgenden dags elke fchoot wel met 4. a 5J&

weder beantwoorden , waar door hy fo begon te verflauwen , dat hy

tegens den middag het canonneeren byna geheel na liet , en fich met

Icrun' vaif"
^eM°meren wilde revengeeren , die t'famen niet Co veel quaats in de

den vyand Stad deden , als een Bombe der Belegerde , die in 's Vyands werken

b;and.
luden

viel op een wagen met Boskruyt geladen , door welkers kracht al in de

lucht
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lucht vloog, datter omtrent was , en de (hikken van menfehen en paar-

den fich ornheenen met meenigte verfpreyden, fo dat de Belegerde liet

felve van de Wallen als een blye Tragcedie konden aanfehouwen , wer-

dende defelve dien dag niet minder verheugt door de getrouwe a/li-

ftende van Holland , alfo fy van daar te fcheep ontringen diverfe

heele Cartouwen met een groote quantiteyt Boskruyt , Canon en

Mufquet-koegels , als mede andere nodige Oorlogs-Inllrumenten.

Om dat de Vyand dkn dag dikwijls door de Oofter- en Heere-poor-

ten fchietende langs de ftraaten flanqueerde, gaf de Heer Raben-

baupt ordre, om deklve met mift en vullis te floppen, gelijk ook

gefchiede.

Den [.. Attgujli wierd door gebracht met fofterk fchieten , als Bevyand

men ooyt gehoort hadde , en de volgende nacht maakte de Vyand aanüag op

met 400. man een aanflag op de Rujffer-brugge , dewelke hoewel
brugge!'

maar met 13. a 14. man befet was, edoch behouden bleef door de

waarfchouwinge van een Boer , en door de affiftentie van de Hoger-

brugge •> van waar een Veld-ftuk mede gebracht zijnde den Vyand
met twee fchooten verjoeg uyt de huyfen , daar in hy fich aan de over-

zijde van
j
een water onthielt , fo dat hy met een groot gefchreeuw re-

tireerde, werdende door die van Ruyjfer-brugge fofterk achtervolgt,

dat defelve noch veele nederfchooten , en 40. gevangen kreegen.

Door verfcheyde diergelijke refcontres wierd het getal der overlopers

en gevangene fo groot , dat de Belegerde geraden vonden , om twee

a dry hondert Franfche en Weftphalingers uyt defelve t'fcheep naar

Holland te fenden , en de Duytfche by haar te behouden , en onder

te fteeken.

De vier volgende dagen paffeerden alleen onder 't geduyrig heen wJr

e

d gj!^

en weer-fchieten , fo met Bomben als lcoegels en ftraat-fteenen , ko- condeert

mende dagelijx .veele deferteurs van de eene , en nieu geworven
me' v0

*

Koningsmarks-Volk van de andere zijde binnen de ftad , fo dat in het

laatfte de militie in de Had foo vermeerde , dat de abondantie nu fo

g'-oot , als in 't begin het getal kleyn was , zijnde binnen de ftad niet

alleen 4. Groeninge r, maar ook noch 7. Vriefche Compagnien geko-

men vin
.

hetGarnifoen , dat uyt Coevorden was uytgetrokken , en

lang hi ide om heen gefwor . . n.

den i*t dito quan^n biuren de Stad eerfteenigc Overlopers;

'. (jeiera.il .-lylva . om met den Heer 7<< (enbanpt te

i
l> na den Óverften Lieutenant A. Hn:ünga met
' i ?ert voile, dar- niedehy een. entreprilè voqj

Hhhhh 2
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hadde op de T^ieuwe Schans , die hem mifliikt was door- de trouw»

loosheyt der Boeren van 't Old-Amt , die haar als Gidfen in de nacht

van den weg afleyden j en in ongebaande en modderige plaatfen lieten

ftaan , haar felfs begevende na den Vyand , dien fy adverteerden •, En
eyndelijk een Vyands Tamboer voor de Stad komende vvierd geblint-

doekt binnen gevoert by den Heer Rabenhaupt , aan wien hy een Mif-

five overleverde , in dewelke Prins Willem van Furftenberg verfocht,

dat hy de bovengemelde 2. Officiers, zijnde d'een een O verfte Wacht-

meefter , en d'ander een Lieutenant van de Granadiers , [oude mogen

lofen , ofd^t men defelve anders na haare qualiteytfoudc willen traftee-

ren , en dat men hem eenige confitttyren wilde laten toekomen , om eenige

HeJJifche Dames te traèleeren, die hem in 't Leger waren kpmenfaluee-

ren. Waar op de Heer Rabenhaupt tot antwoord gaf, dat het geen

manier was , voorname Gevangens los te laten , fo lang de Vyand voor

de Voort Ut \ Wat het tracleeren aanging, dat men hier daar in vry

liberaalder was , alsfy omtrent het traÜement van onfe Officieren toi

Campen en Zwol, niet tegenflaande defelve een eerlijk rancoen prc>

fenteerden , en nopende de Confituren , dat men in de Stad fo befig

was yom kmjt en loot op te dijfen , dat men aan fadanige lafferytjes niet

eens dacht,

Den Voor-middag van den 'f. dito dede de Vyand voor 'tlaatfte

fijn Canon continuelijk op de Stad lolfen , waarna hy preparatien
v

maakte tot fijnen aftocht , daar van naderhand de tydinge in de ftad een

Een uytral
algemeene vreugde en couragie verwekte. Dry hondert man (onder de

welke veele,vrywillige Studenten en Burgeren mede waren ) deden op

den ij dito een fiirieufen uytval onderden Overften Wachtmeefter 1

Wyler op de Keulfche werken, daar fy eenig volkin d'Approches affne-.

den en ten deele nedermaakten,ten deele gevangen namen,vervolgen-,

de d'andere met houwen en fchieten tot aan een Borftweeringe , daar"

achter fich de Vyand falveerde en fuiken affiftentie ontfing, das de

Uytvallers gefteut en gedwongen wierden weder in haare Schuyten te

retireeren , waar mede fy fo volladen met buyt , als fy konden mede
fleepen, in de ftad weder aanquamen , hebbende verlooren 2. man , die

by den Vyand gevangen raakten , eneenen, die in deSchuytmet een

koegel getroffen wierd , daar aan hyftierf, zijnde behalven dat alleen

maar noch 3.34. man gequeft, welke fchade fy tien dubbelt hadden ge-

repareert met den boven gemelden buyt, met 't vernagelen van eenige

Stukken Canon , met het nedermaken van een goede partye , en met-

het gevangen nemen yan 26, man, die fy van haare plunjes.ontbloot

ten

gedaan.
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ten triumph in de Stad mede voerden , ondertuffchen dat men van de
Wal het geheele Leger in allarm fag , komende de ganfche Cavallerye
voor Helpen in flag-ordre, daar het Canon van de Stad dapper onder
graffeerde , fo dat men veel e met haare paarden fag ftruykelen , 't welk
nochtans op verre na fuiken plaifir voor de Belegerde niet was , als de
feekerheyt van den aftocht des Vyand ; want als men op den \i, dito DeVva d
's morgens geen Vyand in de Approches meer vernam , maar de een vcrlaït dc

voor en de ander na, uyt defelve fag na Helpen lopen , begonmen te

prefumeeren, ofde Vyand de Belegeringe wel mocht opgebrooken,
en fijne Werken verlaten hebben ; waar op eenige nieus-gierige onder-
ftonden de waarheyt daar van te onderfoeken , gaande ftoat-moedio-

na de Loopgravens toe } die fy bevonden van menfchen ontbloot, en
van alderhande krijgs-gereetfchap doorzaayt te zijn.

Het Gerucht hier van bracht de geheele Stad tot fuiken vreugde, dat daar

dat men reële de traanen van blijtfchap fag ontlopen ; veele riepen tot
binneri sro*

den heemel toe God dank; eenige wierden door defc vreugde heel o-e- vetmkï,

altereert ; andere verheerlijkten God met dankfegginge in haare huy-
fen , maar de meeften begaven haar ter loops na de Wallen en buyten
de Poorten , daar men door 't bedryf van haaie blijtfchap , en door
haare nieuws-gierigheyt in't befichtigen van 's Vyands werken het ver-

maarde Troja fag, als ineen fcnou-fpeLvertoont , als dat door de Compara-

Grieken verlaten was, die niet als het groote houte Paard hadden na ^oyfen
6"

gelaten
;
gelijk ons Virgilins defe Verfen daar van heeft gefchreeven ; doening.

Ergo omnis longo folvitfe Teucria luBu

:

Pandtfhtur portA j. juvat tre , & Dorica cafira

Defertosque videre locos , liiasque relib~tnm.

Htc Dolopummantts, bicf&vus tendekat Acbilles'.

Cl 'Jfibus bic loens : bic acies certarefolebant.

Dewelke van
f.

v. Vondel den waren Nederlandfchen Virgilins al-

dus zijn overgefet

:

..... De Stad van 't lang beleg

Ontjlagen , is verbengt : Men[et de poorten open ,

Het Itift de TSttrgery. na bayten toe te lopen 5

befichtigen bet veld , daar''s Vyands leger lag,

*De dootfe plaats tejien , en £oevers daar het plag

Tegrimmelen. Hier Jloeg de Th'ejfaler ( De Keur»

Yorft van KeuJen) ftch neder :

Hhhhh 5 Mm
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Hier pont Achilla ( BiiFchop van Munfter ) tent :

Hier Lig de Vloot , in weder

Enonryserveylig: Hier ging 't heftig op een (laan*

Maar gelijk men tot Troja Hen raad niet wilde volgen , om het

houte Paard te verbranden, fo wierd men hier ter contrarie te raade

,

om 's Vyands Batteryen te verbranden in fijn aanfien j Gelijk men daar

niet konde refol veeren , om 't Paart in Zee te ftorten , en 't door de

baarente laten vernielen , fo refolveerde men hierde Loop-gravens

met de fchop' te vernietigen -, Gelijk men daar niet konde eens wer-

den , om 't Paard te doorbooren , en inwendig te befchouwen , offer

ook een -gevaarlijke Mijne in verborgen lag , fo doorfocht men hie
'

des Vyands werken , en vond verburgen Mijnen met brandende Ion

ten , die men daar uyt lichte ; Gelijk men daar het ruïneufe Paard met

alle macht inhaalde, fo liet men hier buyten de Stad al wat ruïneus was

Gelijk men daar op den aftocht van den Vyand in forgloosheyt fefteer-

de en brafte tot dronken toe , fo vigileerde men hier met goede forge

innuchterheyt; Gelijk men daar na den Vyand niet eens meer uyt-

fag,fo obferveerde men hier den felven onophoudentlijk ; Waar op

ook gevolgt is , dat Troja door den Vyand verwoefl , en Groeningen

van den Vyand verloft is , en dat de glorie van Troja onder fijnen

puynhoop is bedolven, daar Groeningen boven andere Steeden het

recht toekomt , om in alle tijden te glorieeren.

verlies des Van de macht des Vyands , die defe Stad belegerde , is naderhand"'

voor
d

Groc-
uytgekomen defeLijfte, diebyde Munfterfche Officiers felfs gefor-

ningen. meert foude zijn :

Anno i6yz. den jf July is Groeningen belegert gewor-

den van ..... 24000.man.
Daar aflijn voor de Stadgefnevelt aanfoldaten en ruyters 453 6,

Geqttetft . . .

Overgelopen na de Stad omtrent

Overgelopen na andere qxartieren omtrent

Overftens doodgeblccven ....
Overftc Lteutenants dood . . .

Capiteyven dood .....
Twee booge Officieren bmr.r de S\ ' gevangen

De» 1 7 Air '

-ol^en , het

1426'.

600.
1

5000.

5'

2,

H-
2 -

n632.

129^8.

24000.
~»
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Hiertegen zijn binnen Groemngen ctbor deviolentie des Vyand verliesva»

geen hondert menfehen omgekomen , daaronder maar 15.316. fol-
GroemT n '

daten wierden bevonden , 't welk waarachtig , hoe wel ongelooflijk

is wegens demeen'gte der Vuyr-werken , als Bcmben , Granaten en

Branders of Stink-pottcn , die binnen de Stad tot een getal van wel

5, diryfent geworpen zijn behalven de ontelbaare meenigte fo van

gloeyende als andere Canon- en Mufquet-koegels , waar door de Stad

aan de Ooft- en Zuyd-zijde Teer was gedeitrueert , en heeic ftraten

omeekeert , fo datfe aan die zijde beter een gedeftruëei t fcrufalcm

i
geleek, als 7)e venter y daar van Burgermeefter VSjpiere tct Zwolle

en Campen fo brcet gengeert hadde , gelijk hier vooren verhaalt is.

Over de redenen , waarom de Vyand de Belegeringe opbrak , fon- tromde
der defelve door een eenigen ftörm , ofeenige andere force , als uyt de vvami dc

Mortieren en 't Canon aangetaft te hebben , wierd in defc tijd veel ge-

difcoureert , meenende fomöiige , dat de oorfaak daar van was de af-

komft der auxiliaire Keyferfjkeen Brandenburgfe Troupèn, en het

gebrek van Oorlogs- en Levens-behoeften in 't Vyandelijke Leger.

Andere waren van opinie, dat de Vyand hadde moeten opbreeken,

1. om dat byna alfijn Canon , op 10. a 12. fluks na gelamt , en ten

2. alle fijne Mortieren op 5. a 6. onbruykbaar waren geworden,

hebbende dë Biflchop van Muniter in 't eynde van de belegeringe

geordonnceit , dat de Mortieren met dubbelt kruyt fouden geladen

werden, om de Vuyr- v/erken te dieper inde Stad over te brengen,

; waar deer veele Mortieren waren in Ihikken gefprongen of gebarlten.

3. Om dat fijn Leger byna de helft was vermindert. 4. Om dat door

't regen-weder de Loop-graveqs vol water raakten, enten 5. welkf

reden de fcehrfte en voorvaamfrè is , om dat hy de Stad imprennabel

oordeelde door de goede ordre der Hooge Officieren , door de goede „

courage der Burgeren , Militairen en Studenten , door de continueele

afiïftentie uyt Holland en rriejland, door de heerlijke Fortificatie

der Stad, en door het water, daar mede de Stad ten meeftendeele rond-

om was geinundeert.

Dit verlaten van Cjfoemngen hebben wy hier vooren beneffens het Tegenfpoet

vruchteloos defleyn van den Biffchop met fijne Caperye op de Zuyder- des ^wA ->

z,ee , fijn vergeefs opeyfehen van de Lemmer , en fijn impertinenten

eyfch op Emden , geftelt tot een exempel van fijn omgedraayde For-

tuyne, dewelke in defen tegenfpoedigen cours altijd heeft blijven con-

tinueeren , fo dat hy aan de Macht der Qroeningers , die hy voorheen

onmachtig geacht hadde , haare Stad te konnen defendeeren, behalven

Win-
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Winschoten , Winfcboter-SchanSy Winfcboter-Zijl/t Huys te Wedde,

en de Oude- en Nieuwe- Scbanfen ook heeft moeten overgeven de

beroemde FortrefTe fiuvorden, die hy fijnkleyn fandia pleeg te

noemen , en naderhand moft lijden, dat defelve Groeningers hem in

fijn Land quamen beibeken , en eenige plaatfen wegnamen , daarvan

in 't vervolg breeder.
De -Groc ^yat \y ÏNS CHooTEN aangaat , (o ftaat te noteeren , dat de

nmsers win- o
ncnWin- Stad Cjroeningen vanhaar beleg veiloft , van alle vyandelijke pericu-
fchoten,

jen bevrij c en m . en uytwendig gebracht zijnde in volkomen ordre,

haare gedachten liet gaan tot recuperatie van al 't gene fy noch mifte,

en tot redres van degeheele Provincie en alle Quartieren van dien;

Tot welken eynde de Hooge Overigheyt en den Lieuténant Generaal

Rabenhaupt overdenkende , dat het platte Land in en omheen het

Olt-amt de dagelijkfe exactien en ondraaglijke overlaften van den

Vyand noch mode waar nemen , en onder dat fware jok (lichten , re-

folutie namen , om alle middelen aan te wenden , die tot verlotfïnge

van de inwoonders ten platten Lande vereyft wierden ; Sy fenden dan

na de Old- amper Wijlen eenig volk , dat met de aflïftentie van de

Land-luyden fich tegens den Vyand wel kante , maar eyndelijk door

deflelfs meenigte te rug raoft wijken met eenig verlies , 't welk het fel-

ve daar na dubbelt vergoede ; Want den Overften forma» met 2000.

man te paard en te voet haar op den 10. September 's nachts te hulp

komende , rukten 's morgens voor Winfcboten , daar hy den Vyand,

die onder den Overften Ramsdorf 1400. man alleen aan Dragon-

ders en Ruyters fterk en wel begraven lag , op twee plaatfen manlijk

aantafte, waar op de Vyand goet vond Winfc boten te verlaten*

en fich in 't vlakke veld in 1 2. Efqiftdrons te prefenteeren tot een

Battaille, daar toe den Overften forman niet inclineerde, houdende

fijne commi/ïie voldaan te hebben , dat hy in plaats van den Vyand te

attaqueeren , fich van het verlaten Winfchoten eerft verfeekerde , en

toen een kans tegens hem waagde , waar toe hy in der haaft een Eatte-

rye dede vervaardigen , daar op hy 3 Stukken Gefchuts plante , die

hyvan Groeningen hadde medegebracht, met dewelke hy op den

Vyand chargeerde , ondertufïèn dat hy hem met vigeur aantafte , en

t'famen in een vinnig gevecht raakten, dat tot den avont duyrde, wan-

neer eenige gedetacheerdeVyands Dragonders meenden de gracht van

Winfchoten ter zijden de attaque te pafleeren, 't welk haar fo verre

miflukte,dat fy met bebloede koppen genootfaakt wierden af te wijken

door 200. man te voet , die daar door den Overften forman be-

dekte-
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dektelijk gepofteert waren. De Vyand fich in foberen ftaat , onder de
opene lucht en op de natte aarde bevindende verliet het veld , en nam
fijn retraite na de T^ieuwe-en Oude-Schavfen , latende de Winjcho-

ter Schaaf , de Wwfcboter-Zi»l en 'tfJujs te Wedde redelijk wel

befet ; Doch den Overften fcrmav , na dat hy d'Adyenuen op Wh*.
fchoten verfckert haddc , trekt met fijn volk den tweeden nacht daar

na op de Winfcboter Schans , met voornemen , om dcfdvc met vche- de winfcho-

mentie aan te taften , en vigoureufelijk te beftormen , onaangeiien die
tCïSc iaus '

met 4. halve Bolwerken, een diepe Gracht, een 'Fauchcbraye en

een levendige Hegge omsingelt , en met een goet Garnifoen befet

was , welk Garnifoen van het aannaderen van dei: voorgemelden for-

man fo haaft de tijdinge niet hadde bekomen , of verliet defe Schans,

fonder noch Vyand geilen te hebben , dat onder de Vyandelijke trcu-

pen, die de Winfchoter-Zijl bewaarden, fuiken alteratie caufeerde, deWinfch»»*

dat defelve haaren Poft mede abandonneerden , die door den Over-
r '

] '

ften Jorman niet alleen voort weder in pofTeilie genomen , maar ook

200. vuyr-roers, 80. paarden en 30. Dragondersmeteen Canon
van 6. ponden onder het commando van den Overften Lt. Olberg

gedetacheert wierden na 't fterke Huys te Wedde , dat hoewel op den w
t

d
j"ys te

pas tuflehen de Bourtang en de Nienwe-Schavs feer vocrdeelig ge-

legen is , edoch mede van fijne befettinge gecjuiteert wierd , fo haaft

defelve het voorfz. volk fag aankomen.

Den Overften forman in defen voorfpoet fijn geluk poncheerende,

maakte fich mede meefter niet alleen van de Tlruzqc-Schans , daar c rha'*
g8C*

in hy dry yfere Canons, en eenige Ammunitie in voorraad vond, maar

ook vanbeydede Paffen by de Pinfferwarder-Zijl en Befte-hame-

rich , en dede een Dijk doorfteeken , waar mede hy de correfponden-

I tie tuffchen de Ottde- en
f
JS{ieu\\e-Schanfen affneede , en de eerfte te

1 gelijk bloqueerde , op hoope datfe haar door gebrek van alle nootfake-

lijkheden in korten tijd foude genootfaakt vinden, om haar weder

over te geven, daar toe fy door de wapenen qual ijk konde geforceert

werden , ter oorfake, dat het Land daar om heen onder water ftont. _ _ ,

Defe Bloquade hadde een llap begm , maar lterkcn voortgang , schans wort

want na dat den Overlten forman met fijn Regiment weder naar geWoquwn,

Holland op ontboden was , ging den Heer Raber.haupt. alles felfsbe-

iichtigen , en in goede ordre brengen , gevende het commando aan

den L t . Colonne! Eybeytren, die met meer volks verfterkt' zijnde dit

werk fodanig behertigde, dat hy in korten tijd het Huys van Barent

Hermanfen overweldigde, drijvende den Vyand tot den hals door het

Iiiii water.
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water. Hier dede Èybergen een Batterye vervaardigen , dewelke hy

en bckhoo- met Gefchut beplant hebbende de Schans feer fterk befchoot , daar den
ten, Vyand naar vermogen weder tegenfehoot, doch fonder veel fchade aan

weJcr-njden.
B

*. '.

Een üvtval Op den 7. OH-aber deden die van de T^ieuwe-Schans een uyt-

w^ü's?' val uyt het Bone-Schansje , maar wierden haaft gerepoucheert , fodat

fy weder moften vertrekken, mede nemende -twee gevangens. On-
dertuffchen de Oude-Schans door bloqueeringe afgemat , en uytge-

teert fcheen al zieltogende na haar laatften adem te mikken •, Die van

de Niéuwe-Schans hiervan verkondfehapt, Tonden by nacht tuflcher^

den ir. en n. dito denvarts eenige victualie met kleyne fchuytjes,

van dewelke een in handen van de Gtoeningers geraakte, die voort

daar op door een opontbod alle Schuyten daar om heen deden verfee-^"

keren , en het nieuwe Diep , als mede het geinundeerde Land fo fterk

bewaaken,dat de Oxde-Schans geendeminfte toevoer meerkonde

bekomen, waar doordefelveinde uyterfte verlegentheytraakte,- dat

een tweede die van de Niéuwe-Schans dede refolutie nemen, om met eenig
•
ma

' volk xm den Uytfchot der Land-luyden uyt Munfterland , dat daai;

varfch was aangekomen , de Cjroenivgers op te flaan , die hier var^

verwittigt zijnde, fteiden haar tot Stol^fterhorn onder den Overften

Wacht-meefter Wyters inpoftuyrmet 250. man, by haarhehben-r

de 2. kleyne Veld Stukjes. De Munfterfche omtrent 14. a 1500,.

mannen fo te voet als te paard fterk zijnde , quamen op den 15. 0#ö-
ber uyt de Niemve- Schans langs den Dijk op de Groeningers af,»

niet denkende, d.it defelve met Canon waren voorfien, vielen daar-

rfie.feerqia- om furieufclijk aan ; doch Wylers een voorfichtig Soldaat gafordre

d'

k
d""*"

ain ^e *^ ne ' $ ^en Vyand feer na by fouden laten komen , en henx

niet eer befchieten , voor dat fy het wit in fijne oogen konden fien , <

.vis te treffen eer ft met de Mufquetten , en daar na met het Canon,

dat-niet fchroot beladen was , waar door hy den Vyand bracht in dif-

irc en aan
r
t terug deynfen, latende eenig volk op den Vyand uyt-

vallen, dat veele der retireerende foldaten neder maakte; Doch de

Vyand weder ftand grijpende, dede de uytvallers weder te rug wij-

ken , en valt voor de tweede reys weder aan , maar vond fuiken feilen:

refiftentie, dat hy geconftnngeert was confufelijk de vlucht te nemen '

na de Niéuwe-Schans , werdende door de Groeningers tot aan de

Bone- Schans achtervolgt , die veele Soldaten en Officieren ter neder .

maakten, en eenige gevangen kreegen.

V)Sftü-
de Dss Vyands aanfhg aldus miflukt zijnde , fondhy aanftonts een

Tatn-



'Uailt 3

A <«>«&„ ,. „ O« 3 Y )'

D E R D E D E E L. 80!
Tamboer uyt, om een ftilftant van 3. tiyren te verfoeken , binnen rtantver

dewelke hy fijne doden wilde begraven , maar kreeg van den Over- foekr»

ften Wacht-meefter Wylers tot antwoord , dat fijne foldaten kleede-

ren gebrek hebbende , de doden eerft fouden uytfchudden , dat gedaan

xijnde , io wierd hem toegedaan de doden te begraven , en de gequet-

ften binnen de Schans te brengen. ]fn t nDjIteiT/ n

De L*. Colonnel Grubbe Commandant in de Oude-Schans geen enopeipi-

ontfet te gemoet fiende , en ten eynde van Levens-middelen zijnde, oude-Scham

fond op den 27, duo, twee Tamboers uyt, om de Groeningers aan ovcrgceft-

tefeggen, dathaarcn Commandant geintcntioneert was, omteca-
pituleeren , daar van aan den Heer liabenhaup*. , die toen tot Win-

schoten was ., notitie gedaan zijnde , heeft: fich defelve aanüonts na der

Vlfda begeven , en wierd noch dien felven avond ten 10. uyren het

accoord getroffen op defe Conditien

:

, $h 3fh

SAl de Heer Overfie L t . Grubbe met fijne byfich hebbende Offi-

cieren en Soldaten , ook^ die de tslrtillerye bedier.t hebben oneer

zhgende Vaandelen en opentlijk^Tfommelflag met Savende Pak^y een

vrye Vyttocht worden toegefiaan.

II. lAlle Soldaten , [00 voor defen in dier,ft vanhaar Hoog Mog.

de Heeren Staaten
t
(jeneraal zjjn geweejl , [uilen hier in niet begre-

pen zjjn.

III. Stillen na onderteekeninge defer veraccordeerde ToinBw , de

Winfchooter- ofA-poort , benefftns het naefl-gelegeie Bolwerk , om met

een Capiteyn en hondert Mannen te b'efeiten , worden ingeruymt.

I V. Ende op morgen , zjjnde den 18. OÜober S. V. fal deVyttoch
gefchieden, namentlijkj over Groeningen na Couvorden, waartoe genoeg-

fame Convoy', Scheepen en Wagens, om de Bagagiey Wijfende Kinderen,

van gelijeken ook^ de Krankjn voort te brengen , fuilen worden gegevenv
V. Vyt dtferetieis ook^ den Over(Ie JU. Grubbe toegejiaan, twee

Veldt-ftuk^en , met driefchooten Pulver tot eenyeder, benevensgevulde

'Bandelieren, en noodtdruftige brandende Lonten mede te nemen.

V I. *Df Buyt fo fy by fich in de Oude Schanfe hebben , ofte die van-

de Officieren mochte gekocht z.tjn , fal een yeder alsfijn eygengoedt be-

houden,
ab/öbis

VII. Sullen die te rugge gelatene Stukken, Ammunitie ende Fivres,

aan die daar toe verordineerde Officieren fonder bedrog worden over-

gelevert.

VIII. Den Capiteyn wet de hondert Mannen , dewelke de ji- of

Iiiii 2 Win-
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Winfcbooter-poorte met bet bygelegene 'Bolwerkfal worden ingerxmt,

fal niet toe laten, dat yemant van fijne foldaten , J'onder confent van de

Over(Ie L\ Grubbe , met de tegenwoordige befettingefich vermengen of

g emeen maken mogen.

IX. Tot bevejhnge defes Accoorts , blijvende uyt geantwoorde ...

.... by beyde Partyen,

X. Wegens Convoy , Scheepen en Bagagie-wagens , fal den Heer

Overfte D. Grubbe totderfelver wederkomfte twee Officieren tot (jy--

felaren achter laten.

Alles fonder arglift , geveven op de Ulfda , in 't Leger voor

Oude Schans , den \\ Occober 1672.

Daar op is de Commandant Grubbe op Vrydag den 18. Oftober

2672. naKrijgs-gebruyk daar uyt getrokken op Winfchooten, met

7. Vaandelen te Voet , uytmakende ruym 300. Mannen , mede voe-

rende twee kleyne Veld-ftukjes ; waar tegens van de onfe daar weder-

om 7. Vaandelen zijn binnen gemarcheert ; Grubbe met fijn Volk

tot Wwfchoten komende , is hem omtrent het derdendeel ontloopen>

die haar in 't eerft verfteeken , ende daarna dienft genomen hebben

;

tot Winfcbooten fijn overige Volk, beftaande noch in ruym 200.

man , ingefcheept hebbende , is daar mede na Cjroninaen gevaren, waar

van noch eer.ige onderweegs geflurven zijn , gelijk dicht onder de

Stad noch een in een kuyl geftopt wierde in 't aanfien der Groenivgers,

want de Burgers van Cjroningen met groote meenigte buyten de Stad

cjuamen , om dit Volkjen te tien , ook veele om haar bekende te ipree-

ken , gelijk de Overfte L'. Grubbe felfs fijne naaft-beftaande Vrien-

den in de Stad hadde ; waarom het Volk aldaar weder uyt de Schepen

tredende , zijn eenige in Groningen geloopen , en de Overfte ontko- .

men , het overige volk wierde na Cottvorden geconvoyeert door een-

Compagnie Dragonders.

Defe Schans nu weder in onfe handen gevallen zijnde , fo heeft de

Overfte Lieutenant Ey bergen , door ordre van Sijn Excellentie Ra-

benbattpt , de Nieuwe-Schans door Blocqueeringe nader foeken te

benauwen ; De Dyler-fcbans , op de aankomfte der Koerlantfche

Hu!p-troupen, door de vyand verlaten, is door 120. Mufquettiers

uyt de Bourtange-i gecommandeert door Capiteyn sliifema , aan-

.ftonts in befettinge genomen, om alle Toevoer uyt Ooft-Vrieftand na

de Nieuwe Schans te verhinderen , gelijk de Koerlanders tot Bonde

en andere omleggende Plaatsjes haar nederfloegenj om de Toevoer

nvt
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uyt Munfterland te beletten : Doch defe jonge. Commandant der-

vende aan de Hecren Gedeputeerde Staten van Staden Lande fchrij-

i ven , (y fouden bevinden dat 'er een Soldaat in de Schans comman-
deerde, verflauwde fo feer op de eerfte aankomft van des vyands Trou-
pen , dat hy met fijn volk , fonder noch eens de vyand te fien, de Schans

wederom verliet, ende niet alleen hy met fijn volk, maar ook de 'Dyler-

fcbans felfs wederom in vyands handen geraakt k , daar op hebben de

'Munfterfe terllont de T)ylerfchans ondienflig ofonbruykbaar gemaakt,

ende de Nieuwe Schans met meer volks verfterkt ende gerevicxua-

lieert ; daarom wierde by de Belegeraars gerefol veert defe Belegeiïnge

te abandonneeren , alfohet fayfoen van den Jare verloopcn -is , en daar

voor niet meer voordeel te doen was , dies zijn de Koerlandfche Auxi-

liaire by groote Troupen van twee of drie hondert Man t'effens , een

dag of twee op malkandercn volgende , door Groningen , en voort

over Vriesland na Holland overgefcheept , na het Leger van Sijn

Hoovheyt den Heere Trince van Orange ; ook wierde een gedeelte van

het Krijgsvolk na Cjrohingen o^ ontboo&en, latende oncertuffchen Bel-

lingwolder-Schans, Stokfter-born-, de Beerte , \ Hujs te Wedde, de Win-

fchoten en andere Plaatfen genoegfaam befet , om de Huyfluyden by de

Wintertijd voor den indruk der vyandelijke ftroopers te befchermen.

Hoe naderhand de twee gerenommeerde Fortreflen van Couvorden

ende Niemre-fcbans doorordreen beleyt van den Heer L £
, Gene-

raal Rabenhaupt weder zijn geincorporeert , en de geheele Provincie

vm Groeningen van den vyand bevrijt en rontom tegens deffelis inva-

fie verfeekert is , fal hier na op fijn tijd en plaats verhandelt werden.

De Trovincie van Vriehind participeerde mede aan het Geluk, dat ,

vootfpocr

de Trovmcie van Cjroemngen logunitig wasgcweelt, wantdelelve

niet alleen met voorfpoet en courage haare Frontieren bewaarde , maar

tot haar beter verfeekeringe fich ook meefter maakte van twee feer

fterke Schanfen, als Blokrüijl en de Kujnder, gelijk mede de Vrie[cbe

Schans couragieufelijk defendeerde.

Blo k-z y l een fterke Fortreffe van 6. Bolwerken , gelegen blok-zyl

aan de Zuyder-z.ee unTchen Vollenhoove , de Kttynderen Steenwijk^ ^èndoo"^
daar een groote fluys is , die de gemeene paffagie verleent uyt de Over- getrotheyt

yjfulfche en Drentfe Veenen na de Zuyder-z.ee en na Holland , was d

de eerfte onder alle verloorene plaatfen, die van het fwaare jok des

vyands verloft , en in haar voorige vryheyt herftelt wierde , daar van

alleen oorfaak waren de getrouwe Burgers , dewelke met eenige Vrie-

fche Militie fecretelijk correfpondeerden , en gefamentlijk de Fortreffe

I i i i i 5 ver-
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veroverden , niet tegenftaande dcfen aanflag voorlaeen aan de mcclte

burgers bekent was , dewelke daarom te meer Jofs meriteerden , dat

fy , buyten exempel , in ftandvaftigheyt continueerden , fonder dat

ymanduyt haar van het deffeyn eenige kenniffe aan de Militie gaf, om
daar door voor fijn perfoon het aanftaande gevaar te ontgaan » dat haar

alle feekerlijk foude overkomen zijn , in cas het Garnifoen daar van de

minitekontfehaphadde bekomen.
> qo mo

DeCom- De Commmandant genaamt
:

^iQ^f iti$5Ó%l QS9Nffi&
n feftf

ftr'eaccit
Plaatfe de eenpaarige fucht en trek der Burgeren |ot haare verloilingc

deBurgerye, bemakendc, dede de Wallen van de Fortrcfle niet alleen hooger en

breeder maaken , maar ook op fommigeplaatfen met pallili'adcn ver-

iterken , en maakte op feekeren tijd in de nacht een valfchen allarm,

om by die occafie de Burgers te beproeven , pffy ook , in gcvolgevan

fijne gegevene ordre, haare gedefigncade allarm plaatfe behoorlijk

befetten ; En onaangefien hy fag, dat fy fijne ordres pareerden, fo hielt

f h haai ^ naar ecnter nocn *° fufpeét > dat hy °p ^en 2i. August begeerde,

onder be- dat de geheele Biirgerye haar door den Eed van Getrouwigheyt foude
drcygipge verbinden aan feekere perfoonen , die door den BilTchop van Munfrer
een Eed ar, I f r •

diende Bur- daar toe expres waren geeommitteert : De Burgers wierden hier op

wildenere-
eenpariglijk te raade, om dien eed in geenderhande manieren te. pre-

ftceren, fteeren , by welke refolutiefy ookfo ftandvaftig' continueerden , dat

als fy fwaarlijk gedreygt wierden , in cas fy dien Eed niet wilden

afleggen, fy aan de voorfz. Gecommitteerdens en Commandant uyt

haar aller naam lieten weten , dat fy liever wilden afivacken al bet ,

'

c/ttaati dat haar foude mogen overkomen , als baar met een Eed te ver-
-aflag : plichten.

Op dcfe genereufe antwoord vertrokken de voorfz. Gedeputeer-

dens , latende aan den Commandant gerecommandeert , dat hy de

Burgers tot het doen van den Eed in alle manieren noch foude foeken

vetfoekt teperfuadeeren ; doch den Commandant , die hier door te meer re-

daarom affi- denen kreeg , om de Burgerye te difÏÏdeeren en te miftrouwen , etï
tentw,

. vreefencje
f

datter een entreprife onverhoets op de Fortreffe mochte
ondernomen werden , verfocht van diverfe plaatfen a/Iiftentie , gelijk

hem op den 22. Augnjli 48. man te voet , en op den 23. dito

54. Dragonders en 45. Ruyters ook gefonden wierden \ De Bur-

gers in plaatfe van hier door te verflauwen , en het gepremediteerde

deffeyn te onderlaten , wierden te yveriger in haar voornemen , en fa-

gen de Vriefche Troupen met hertelijk verlangen te gemoet , met

dewelke fy fecretelijk correfpondeerden ; De Vriefen immiddels van

alles



alles op.Jci recht zijnde, quamen 450. man fterk onder 't commando
van den Heer Dirk. Baart een der Heeren Gedeputeerde Staten van De Vriefe»

Vrieilind, en van den Capiteyn Alben Chrifloffel van Himamet hare
Jc
°|™e"

n
™c '

refpective Officieren uyt diverfe Vriefe plaatfen te gelijk met Schepen mnsT *

herwarts aanzeylen, om in de nacht tuflehen den 21. en 22. dito haarèn

aanflig op Blot^-zJjl 'm 't werk te treilen ; doch alfo fy door ftilte belet

wierden , om op den gefetten tijd te beginnen , hilden fy haar den

22. 'dito buyten 't Gelicht van 'Blckj.ijl op Zee, tot de aankomen-

de nacht toe , wanneer fy gelijkerhand tot Bltiikeythrim , dat een uyr treeden re

van Biokji^ijl leyf, arriveerden , en tot den middel toe door 't \va- chêe're" mï*
ter aan land traden, daar fy 'm ordre gerangcert zijnde linie recht tot blokzijl,

onderde Wallen van Bloi^-zJjt marcheerden'; Doch alfo een ontrou- worden door
wen boer de Vriefen abufeerde , fcggen de datter binnen de FortrefTe een boer,

veel volk tot aiTiftentie was gekomen , en dat men daar kondfehap had-
mi eyt "

de van haare aankomft , refolveerden fy weder te rug te trekken na

33rbp 3b 3cb -ad

THankenham , daar fy naar onderlinge deliberatie eens wierden , om
-BhkjZijl , door een Tamboer op te eyfehen. 'S

1,J?
Ondertuficheri hadde den Commandant Twikttlo feekere kennifle De Com-

gekreegen \ dat de Vriefen tot Blankenham lagen , daar op hy refo- ^kt^dl
lutic nam, om met 300. man en 2. Veld-ltukjes na Baarlo te vriefen te

trekken, en haar in feekere fchuyr, die tot fijn voordeel lag, afte wach- ^
m0Qt *

ten. In defen marfch wierd de Commandant ontmoet door den vcor-

gemelden Tamboer, dewelke op fijne opeyfehinge tot antwoort kreeg,

datter voor de Vriefen niet ten beften was , als Kruyt , Loot en het

punt van den Degen. De Vriefen fulx vernemende trokken voort in Y701/
1 °P*e

ordre den Vyand te gemoet , dien fy in fijne avantagie fo vehement gCn

C

, efrer-

aantallen , dat hy in korten tijd wierd gedwongen fich binnen r
Blokr

voI2r,

z.ijl te £dveeren , werdende fo fterk achtervolgt , dat hy nanwlijx de

poort achter fich toe hadde , ofde Friejsn fotidenmede binnenge-

drongen zijn. ' *6óJ

De Burgers mede in geweer zijnde , en nu fiende , dat de Vrfé- r>e Bmger*

ien voor de Poort heel onbedekt ftonden voor 't Canon en Mufquet- j°™p °,c

ten des Vyands , en daar doorlicht fouden genootfaakt werden te reti-

reeren , feyden onder malkanderen : Mannen nu is onfe tijdgebooren>

dat vpy onfe cottragie toonen , terwijlcn komt den Commandant by

haar , verfoekende dat fy doch nu als getrouwe Burgers hem fouden

willen alTïfteeren, en mede na de wallen trekken; Waarop een uyt haar

antwoorde, dat fy geen Hooft- Officieren hadden, die haar geleyden,en

nadatfy een kleyné wijle vertoeft haddgi , en den Commandant weg
was>
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was , feyde een uyt defe helden : t'fa mannen , ik fal « leyden , volgme

na, en marcheerden recht na de Kuynder-poort > en onderwegen over

een dwars-ftraat komende , die met eenigc Cavallery befet was , com-
mandeerde hy fijne Mede-Burgers , om op haar los te branden, het

welk gefchiede j fo dat eenen onder de voet, en de andere pp de vlucht

raakten , latende alfo de vrye pafiagic aan de Burgers. na de Knynder-

qriipsnden poort , daar fy den Commandant aangreepen en begeerden, dat hy

daar
11"811" f° L1de parlementeeren, en de plaats overge.ven, doch als hy daar tegens

proteiteerde, wierd hy valt gehouden , en hem fijn rapier en hand-gra-

naten ontnomen, die hy by iich hadde, lopende aanftonts een gedeelte

der Burgerye na de Wal, die het Bifchops volk van daar joegen,en een

ander gedeelte iloeg de Kuynder-Toort > met mookers en houweelen

rooxr open, in der haafl: open , roepende fommige van de Wal aan de Vriefen : Vï-

ve Ie Prins van Oranje , Mannen het is gewonnen , komt binnen. Waar
op de Vriefen , ook fo heevig cjuamen aanlopen , dat fommige haar

door de Gracht na de Wallen begaven, en dat andere over de Hameye
klommen , eer die noch open was , en de poort gcopent zijnde , dron-

DeBiflchop- gen fy fb fterk binnen , dat de Vyand alle pollen verliet , en de Zuy»

naw 11
der-poort uytvluchte , vverdende door de Burgers haar in dit retireeren

noch ecnige Canon-fchooten na gejaagt tot een affcheyt.waar door ook

eenige fuiken affcheyt namen , dat fy het wederom komen vergaten.

De com- ^e Commandant in de(e commotie de handen der Burgers ont-

mandant vluchtende , wierd achterhaalt , en met de kolf van een Mufquet ter

hals.'

om
neder geflagen, doch als hy weder op rees , en fich met de vlucht noch

meende te falveeren , doorfchoot hem een der Vriefche Soldaten, dat

hy doot ter aarden viel.

Eenig« ra- Seekeren A4enm(l omtrent de Znyder-poort wonende , als hy de
ken gevan- bevreesde Bifichopfe Soldaten ter loops na buyten fag vluchten, riep

een Men- veele in fijn huys , dat fy haar daar voor de furie der Vriefen fouden
uifte ftreek. konnen bergen , dewelke hy daar na alle gevankclijk overleverde ,fo

datter in het geheel 60. a 70. Soldaten ,qz. Lieutenants en eenen

Priefter Trtfonniers de Guerre wierden.

Lof van Door defe heroïque actie der Burgeren mei iteerden defe kleyne
~~v" FortrelfevanOver-Yflhl byna fo veel lofs , alsdegeheele Provincie

fchande behaalt hadde met haar foleelijkte fubjeóteeren onderden

Vyand, en haar van haare Bontsgenoten fo fchandeleufelijk afte fcheu-

ren, en heeft daar door den Laurier-Jcrans van Triumph waardiglijk

verdient , om daar mede boven alle andere plaatfen van die Provincie

ren allen tijden te gloriceren.

Te
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Te heerlijker was defe roeinlijke Actie der Burgeren van

1

Btokrz.ijl De J^nder
en der Vriefen , die defelve FortrefTe veroverden , om dat de Kuyn- 8cr«upc-

der-Schans daar door genootdrukt was , ilch alvoorens door de Bif-

fchopfe uytgeplondert zijnde , mede in de handen der briefen te be-

geven , dewijl haar nu den weg van toevoer afgefneeden , en fy als in

een fak beflooten was , zijnde defe Schans met 5. Bolwerken fo wel

voorfien , dat fy een der fterkfte Forten van dit heele Geweft was gere-

.puteert , 't welk ook gebleeken is , door dien tv.ree heevige attaques,

j

de eerfte onder den O, Generaal Aylva , en de ander onder den Ca-

[

piteyn Holbarent, daar op al voorheen vergeefs gedaan waren.

Noch een teeken van de omgedraayde Fortuyne van den Bifïchop en <je Vrie.

van Munfter gafde Schans, die de Vriefen op 't Heere-Veen had- Me-Scham

den opgeworpen , en met een kleyn Garnifoen befet , 't welk eerit. een fenaceu.

Ritmeefier , Lieutenant , Cornet en 4. Ruyters van hem gevangen

hebbende bekomen , daar na de Biffchopfe tot 3. reyfen in een nacht

tulfchen den 18. en 19. Augufti afloeg , als fy defe Schans vehement

quamen beltonnen.

So feer het Geluk de Provinciën van Groeningen en Vriesland Holland had-

hadde begunftigt , (gelijk verhaalt is) even fo weynig fcheen het ?£/weyii!g

Geluk de Provincie van Holland, in defen tijd toegedaan te zijn , voorfpoet»

want defelve Provincie niet alleen 't Huys te Kroonenburg , 'f Slot te

Loenderfloot en 't Hnys te faars veld verloor , en de Dorpen van Lo-

pil^ , Lexmonde , Capel , Benfchop , Loosdrecbt , Htlverfom , Immenes*

Waverveen , Botshol , Abkoude en Amejde moft fien , dat door

den Vyand gedeftrueert en in de afch geleyt wierden , maar had ook
geen de minite voorfpoet en fucces in fijne aanflagen en entreprifes op

Svparte-Sltijs , Naarden, Woerden , en Charleroy , alle welke on- dochwieri

heylen echter ter Zee gerccompenfeert wierden door het te niet lopen ,c§cn* *?

van de groote vyandelijke defleynen , die tegens Holland onderno- zee-macht

men , maar alleen door Gods wonderlijk Weer en Wind genadiglijk
êf"he"mr,

afgekeert zijn , fo dat elk , die niet uytfpoorig wil profaneeren , moet

bekennen , dat God alleen fo wonderlijk defe Provincie heeft bewaart

in haar uyterfte benauwtheyt, als hy defelve heeft verheven tot haar

uytnemende hoogte, waar van wy hier fullen handelen ,eer wy van

het quade fucces der voornoemde plaatfen vorder fullen fpreeken.

Hier boven op pag: 449 . hebben wy gelaten de faaken van d£ Zee,

en gefeyt, dat de gedevalifeerde Engelfche Vloot op de Rivier van

Londen weder wierde gerepareert , en met uytnement veel Zee-volk,

en dry Regimenten Land-militie befet, dewelke van wegens haare on-

Kkkkk willig-
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willigheyt om fcheep te gaan, <Ioor de Officieren geflatteert wierden,

dat[y niet meer tegens de Hollandjche Floot [ouden vechten , maar dal'

fy[ouden landen , en Holland invadeeren , om koflelijkjn bujt te maken

eer de Fran[che alle [chatten[ouden weg hebben , daarom [y nu dapper

vochten.
dewelke van

in' plaats van de verloorene Scheepen inhetvoorfz. Zee-gevccht

qaam aff.ik- wierd de Vloot met feer veel Vaartuyg gefterkt , fo dat fy op den
kcn »

8, fuly (en niet op den 20. Juny , gelijk hier voorendoor een. druk-

faut geltelt is) veel fterker als voorheen in Zee ftak , en met de Fran-

fche Vloot gecombineert fich van boven wind aan de Nederlandfche

Vloot vertoonde , dewelke op Schoncveld lag , en de Provincie vaitj

Zeeland voor alle vyandelijke attaques uyt Zee bedekte, met ex-

preffe ordre van haare Ho: Mog. om dien poft wel te bewaren , en

niet offenfief den Vyand in Zee te aggrefleeren, apparent om by een

quade Fortuyn de Provincie van Zeeland niet te moeten verlaten, en

defelve voor alle affauken open te fteilen , 't welk men verfeekert was,

dat de Engelfche intenteerden , om daardoor inpofleflie te komen
van haare portie , die fy by de generaalc repartitie (daar van hier voo-

"

ren) hadden bedongen, temeer, dewijl 2. Franfche Legers onder

0Uc Ac Turenne en Comtc de Chamïlly om defen tijd op de Brabant- •

fclié Frontieren by ([revecceur gecampeert lagen , die de Engelfche

aanftonts hadden konnen fecondceren.

en de Nd- De beyde Koninklijke Vlooten na 2, 33. dagen boven wind ge-

vSot "nfet

6
fwurven te hebben , vonden niet geraden de Nederlandfche Vloot aan

attaqueerde, te <|oen y ten deele uyt vrees van wederom onthaalt te fullen werden,

icdciien, nis een maand voorheen, ten deele om redenen , dat de Nederlandfche

Vloot (ich by een quade refcontre verlegen vindende,iich foude falvee-

ren binnen de Wielingen , daar fy de deffeynèn van haare Vyanden op

Zeeland genoegfam in alle veyligheyt foude konnen obferveeren , en

ten deele , om dat (y hoopten dooreen' gelukkige attaque de een ofde

andere Hollandfche Haven te emporteeren , of ten minden door de

Hollandfche Kult en Zee-gaten te ontveyligen de Nederlandfche

Vloot voor Zeeland van daan te lokken , om die Provincie te beter

te konnen infukeeren; En in casfy van 't laatfle door de Nederland-

fche Vloot mochten gedivertcert werden , dat fy dan mochten occafie

krijgen , om defelve in de ruyme Zee aan te taften ,. wanneer fy by een

vi&orieus gevecht , ('t welk d'Engeifche haar doch altijd voorheen in-

beelden) haare laagen op Zeeland te feekerder fouden konnen in het

werk fielten,.

Hier"
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Hier op namen de beyde Koninklijke Vlooten haaren cours na de De vyand

Holland fche Kuil , en fonden onder wegen eenige Scheepen na Bron- ma
n
kt ecn

1 r 1 j •
aajillag op

wers-baven , om de ielve plaatste attaqueeren , en was t mogelijk , te 'Brwwm-

vermeeiteren , maar de Burgers door feekeren Heer uyt de Regeeringe
*"**"'

gewaarfchout en dapper geanimeert , raakten in 't geweer, en refifteer-

den de aannaderende vyanden fodanig, dat deikive met verlies van

ecnige mannen genootfaakt waren te retireeren na 't gros van haare

vloot , die (ich op de hoogte van de Maas fepareerde , in voegen dat en komt op

de Franfche voor en omtrent de tJWaas poft hielden , terwijlen de £*"jS™*"
Engelfche de geheele Kuft van Holland (diemet Ruyteryeen Land- dieweibéfet

volk redelijk wel befet was , alfode vierde man in 't Noorder- Quartier
was

'

op de been was , hebbende daar by 't felve Quartier en Amjlerdam op
ordre van den Staat, door d'uytneemende vigilantie van den Heer Hen-
drikJRoeters tegenwoordig Hooft- Officier der Stad Amflerdam , op
den r8. /«/j 40. mindere Vaartuygen op de Zuyder- zee gebracht,

om den vyand het Landen in de Zee- gaten te beletten , zijnde de Heer
Burgermeefter Lobs over 't felve Vaartuyg Admiraal ) allarmeerden,

en onder wegen fomtijds de mijnen maakten , als of fy hadden willen

landen , doch voor Tejfel komende maakten fy een aanflag , om het

felve Eyland met alle kracht aan te taften , en fich meefter van 't Fort
e^

a

f*nfc}
z

temaaken , dat haar, fo den Hemel fulx niet verhoet hadde , door een op Tefl'ei,dac

Ebbe, die na 't feggen en tot groote verwonderinge van de Teffelfche iT^behou-"

Zee-Iuyden tegens haaren natuyrlijken cours 12. uyren dnyrde , ook den bleef,

geenfïns foude miflukt zijn, dewijl den dag voorheen uyt het felve Fort

byna alle Ammunitie en Garnifoen ( God weet door wiens directie en

tot wat eynde ) gelicht was.

Defe onnatuyrlijke Ebbe wierd hier ter plaatfe alleen , en dat remar- Engelfche

cjuabelis, niet op de Zeeufche Kuft , daar de Nederlandfche vloot lag, jeioosdo^r

aanftonts gevolgt van fo vehementen ftorm uyt den Noort-weften , dat e e)1 fwaaien

de Engelfche de Hollandfche Kuft niet genoeg konden mijden , diefy •

voorheen hadden getracht aan te doen ; fo dat twee van haare Oorlogs-

fenecpen , 't eene van 80. Stukken voor Tenen verging , en 't ander

zijnde de Brand-wacht van 22, Stukken op de Koog ftrande,endat

verfcheyde proviand- en ammunitie-icheepen verongelukten , invoe-

gen, na 't feggenvan de Engelfche felfs , omtrent 30. Scheepen van

Maften, Tomven, Ankers en Roers waren ontramponeert,en by de 500.

menfehen verongelukt , van dewelke veele met ftukken van Scheepen

aan 't Hollandfche ftrantquamen drijven , waar door d'Engelfche ge-

nootfaakt waren haar retrait na haare havens te nemen , om te reparee-

Kkkkk 2 ren,
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ren , maar wierden door onweder wel 3. weeken omtrent Noorwe-

gen gevaarlijk geflingert , cerfy Solsbay en andere havens daar om-
trent konden aandoen , waar heen fy van de Franfche haaft gevolgt

wierden", als defelve bemerkten , dat fy daar heenen waren geretireert,

en dat de Nederlandfche Vloot haar ankers gelicht hadde, om volgens

een nieuw ontfangene ordre den Vyand op te foeken , en (lag te leeve-

ïen aüarui rCn. In 't opzeylen van de Nederlandfche Vloot ontftont een allarm

Aiaas.' omtrent de Maas , werdende de klokken tot Hellevoet-Jlujis ,den

'Briel en omheen geluyt , en de vuyr-bakens ontfteeken, waar op alles

omtrent het ftrant in 't geweer cjuam , doch fo haaft gemerkt wierd, dat

het de Vloot van voor Zeeland was , verdween den allarm.

Engeifchc De Engelfche repten haar ondertuffchen met aller fpoet , om haare

ieyn^de ont™*1poneerde Scheepen weder te calfateren, ten eynde fy daar mede
Nederland- weder haall: in Zee mochten komen , om te paffen op de Nederland-

diïche f?h«.'
ĉne Ooft-Indifche Retour-fcheepen , welker laifoen nu aancjuam , om

pc». dagelijx in de Nederlandfche havenen te arriveeren.

En dewijl haar defleynopde Nederlandfche Ooft-Indifche Vloot

in den Jaare 1 666. miflukt was , als fy met haar geheele Oorlogs-vloot

het vaar- water tuftchen Schotland, en Noorwegen befet hadden, daar

d' Ooft-Indifche Scheepen toen onbemerkt door heen raakten tot in de

haven van Tjerken in Noorwegen, wilden fy haar gepremediteert def-.

feyn nu feekerder aanleggen ; vonden daarom goet , door eenige kley-

ne Scheepen allede havens van Noorwegen te viikceren, ofhaar de

verwachte Ooft-Indifche Scheepen aldaar ook mochten gefalveert

hebben , blij vende ondertufTchen met het gros van de vloot op 't 1)og~

Do?2e!s-
hcf

g ers-fond > ( dat de Ooft-Indifch vaarders nootfakelijk moften paflee-

FaHt, ren , cm in Patria te komen ) wacht houden , in hoope , om den

verwachten buyt t'onderfchcppen, en al haare duslang vergeeffe moey-
ten en geledene fchaden daar mede te verfoeten.

Maar gelijk Gods beftieringe geenfms luyftert na 't voornemen der.

menfehen , Homo proponit , fed Deus difponit , en gelijk de Hoope
meenigmaal onfeekerft is , als fy infallibel fchijnt , even fo was dit def-

feyn der Engelfche fo vruchteloos, als het voorige van den jaare \666\
Want hoewel d'aankomende Ooft-Indifche Scheepen niet eer als voor

3. a 4. dagen eerft kennifle hadden bekomen van de Rupture tuftchen

Frankrijkst Engeland en de Vereenigde Nederlanden* en toen airede

, . n . fo verre na 't Docrners-fand vervallen waren , dat fy fonder groot ge-
baar de Ooft- L j

Sé> n J
t

•
i ^ T

J
r i

b i>
-

indifche vaar tegens wind en itroom haar in een van de Noorweegfe havens niet

ovenSen
k^den jonnen bergen , fo ftelden fy haar in den wille Gods, en fetten

haa-



DE H D E DEEL. Sir
haaien cours direct na 't Vaderland , zeylende over 't Doggers-fant

I heen , Tonder van eeaigen vyand bemerkt te werden , voor en al eeiTy

I tot 6. mijlen voor by 't Heylige Unt geavanccert waren, alwaar. 2. En-
L gelfche Fregatten de Cambrns en Briftol haar op den 2. slugujli op weidend*

' deden , en haare vloot , die dieper in Zee was , met veele zeyn-fchoo- fcbecpén »l-

tenaflökten, komende immiddels by de Ooft-Indifche Scheepen fo
'«naangc-

I
na*, dat fy dcfeive befchooten , en een van haar , dat wat loom in 't zey-

lenwas, meenden af te mijden , 't welk haar almede miflukte , dewijl

. 't fetve Schip door de andere fo wel wierd eeaffifteert , datfy beyde
n r ••• • • • r 1 > doch arri--

Smolten atwijken en met groote impatientieaaniien , dat, eer t gros van ?eerde ge-

v haare Vloot afquam, haar defe Ooft-Indifche Scheepen op den 5. Au- luk^'s .P°f

I oufti falveerden op de £ems voor r
£)elf-z.ijl ten getalle van veertien,

die met een fchat van 140. Tonnen gouts geladen waren , en in Ne-

! derland fuiken algemeenen vreugde , als by de vyanden grooten fpijt

) veroorfukten, dewelke met ftamp-voetcn het geluk der Nederlanders fS
8™? <*"

\ op Zee vervloekten, endefelve haar eygen ongeluk toewenden , ful- vyanden,

1 mineerende met horrible expreffien , dat fy in al haare voornemens wa-

tt ren gefiuftreert , en nu noch de Nederlandfche Kuft mollen verlaten,

iryt vreefe van de aankomft der Nederlandfche Vloot , die fy wiften,dat

, abfoluyte ordre hadde bekomen, om offenfief te ageeren , waar tegens

I fy fchroomden te vechten , alfo haare Vloot door ftorm en onweder

feer ontreddert was , en na eenige dagen door fwaren milt op Zee door
II malkanderen -gedooit te hejpben > noch meer ontreddert wierd door

vehemcnte tempeeilen , die haar op de SchotfeKuft eenigen tijd tra-
J,

1^ "^"."

verfecr Jen , tot dat fy eyndelijk na veele miferien en rampen , en met dig gehin-

veele iickcn , haar fo ty beft konden , in d'Engelfche en Schotfe Havens ^ wicr"

! bergden.

De Ooft-Indifche Scheepen op haare aankomft tot Delf-zjjl ver- ^o^TaL
ftaan hebbende , dat Croemngen door den Keur-Forfl van Keulen de ooft-ia-

en Btffchop van Manf:er belegert was, en dat defehe gedreygt had- pCn Vooificja

den Delf-z.iil ook te willen belegeren, voorfagen De!f-z.ijl aan-

ftents met genoegfaam Canon en alle nodige Ammunitie , en befetten

omheen alle poften met haar eygen volk fo lang, tot dat de Nederland-

fcheOorlogs-vloot haar voor alle vyandelijke attaques cjuam bevrijden,

waar op de koftelijkfte waren met Lichters over de Watten naar Hol- en de schee-

land wierden gevoelt , en de Ooft-Indifche Scheepen met de groove 5
en en g0Cj,0', ?riii! deren ge~

waren na haare reipective havens geconvoyeert , daar iy ook alle be- bergt,

houden arriveerden , uytgenomen een genaamt 't Kafteel van Me*
dtnblik\ dat op de Zuyder-Me door fijn evgen. brand verongelukte.

Kkkkk ? De.
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daar over De tijdingc hier van ter ooren komende vanden Prins van Coadé,

Engclfche als defelve tot Arnhem vaafijnecjuetfuren aan 't Tolhuys ontfangen

bcfchimce, gecureert wierd , begon defelve helder uyt te lachen , en te feggen

:

Daar is den grootfien Zee-rover een braven bujt ontfnapt.

De Engel- I" Engeland fcheen men naar 't vruchteloos arrivement van haare

fche deiibe- vloot de Fortuyn noch te willen tergen , en haar te forceeren tot ecnig

een nader faveur ; Want onaangefien het faifoen ter Zee verlopen , en de.Hci fit-

Zee-toght, buycn aannaderende waren , fo drecven cenige hooge Zee- Officieren^

aldaar feer hart, om noch eens een kans op 't lang gepremediteerde dc[~

feyn te wagen, enbeforgden immiddeis haare Vloot met noch veel.'

Engels en Schots Land-volk , benevens veele fchoppen , fpaden , kor-i!'

dewagens , &c. tot een Landinge; Dochalfo andere Zee-Hoofdeiij

iterk aanrieden , om de Vloot op te leggen, en defelve te bewaren;

tot een beter faifoen en gelegentheyt , dedt de Koning grooten Krijgs-

raad houden , in dewelke hy felfs aanhoorde de fentimenten van cie

maar refoi- hooge Officieren, die feer varieerden ; Maar de Koning de diverfe.

vbo^op^r debattes pondereerende refolveerde eyndelijk het feekerit voor 't on-

feekere te nemen ,'en gaf ordre , dat de geheele Vloot foude opgcleyt;

werden , behalven alleen eenige Fregatten , die tot beveylinge van de

Kuft , en tot convoy van dekoopvaardy-fcheepen fouden Zee houden,

na dat fy een op welke refolutie alle de Oorlog-fcheepen van den Vereemgden Staat

f h
C

de

d

h
g
d

me<^e opontboden wierden , hebbende den geheelen fomer fo veel

den geleden, voorfpoets , als de Vyandelijke Vlooten tegenfpoet gehad, waarby

gereekent het fucces der Retorfte-vaarders ofte fapers , differeeren

lijk door de de réciproque Winften en Verliefen fo exceilïef , dat alleen de Zeeu-
zeeuwfeca- xven een reekeninee ten eynde van 't jaar 1672. maakten , waarby fy
pers.diedaar

, , , r ° J ' _ ' .. r ,. r . ; \
van een cal- hadden gepronteert 320. tonnen gouts uyt Prijien , die iy 111 Zeeland
cuiatie ma-

aueen hadden opgebracht, behalven de menigvuldige en koftelijke

Prijfen , die in Btfcajen , Corunnes en andere plaatfen waren opge-

komen en verkoft ten behoeve van de Reeders , en behalven al 't gene

de Hollandfche en Vnejche gapers hadden verovert.

£iVeifche
dC ^en ey"de van 't jaar 1672. kreeg men uyt Engeland tijdinge»

Kooplieden dat de Koopluyden aan den Koning by een Recjueft gepre/enteert had-

den een Reekeninge , daar by fy haare geledene fchaade by defen oor-t

logbegrooten tot omtrent- 500. Tonnen-gouts, metverfoek, dat

Sijne Majejlejt daar van reiritutie foude gelieven te pretendeereii

van den Koning van Frankrijk » alfo defelve fïch by feeker artieul van

dj Alliantie tuffchen de beyde Rijken opgerecht , verbonden hadde

tot vergoedinge van alle de fchaden , die de Engelfche Ingcfetene van

de
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<fë Nederlanders fouden komen te lijden. Maar dewijl hierop niet

ie , en dewijl de gevallene fchade bleef voor reekenino-e van de
gene. dlefe byprovifie droegen, fo wierden veele der voornaamfle

he Kcopluyden eens , dat (y geduyrende de gevaarlijke eonfti-

tutie van tijden geen Scheepen meet in Zee wilden feu den.

Defë Caperyen der Nederlanders. continueerden 't volgende jaar hommes vaa

J<?75 met fuiken voorfpoet, dat ten tijde , als de Ratificatien over de verlies*"

e"

1

tulTchen ËngfrlanA en TS^ederland in den Haag wierden

gewiflelt, een Lijfte wierde vertoont van 2865. veroverde Schee-

pen, onder dewelke alleen 160. Franfche, enderell Engelfche wa-
ren , zijnde niet vreemd, dat haare fchade fo important was, alfode

Engelfche Koopluyden geen oorlog te gemoet geiien hebbende , haare redenen

feheepen met mecnigte , fonder convoy , verfonden hadden na alle ciaar van -

Gewcflen tot den dag van de OorJogs-dedaratie toe, die op den

7. JUpril 1672. gefchiede, welke fcheepen op goet vertrouwen we-
derom komende, ten proy wierden aan de Nederlandfche Capers , die

in grootengctalle alle de Kullen en Zeen om Zngeland^Vrankrijk^ de .

Adiddelandfcbe Zee en alle andere plaatfenontveyligden tot in Weft-
lndien toe. Hier tegen hadden de Nederlanders door de Engelfche, ïief'do-Ne-
Schotfc, en Franfche Capers feer gcringen fchade geleden, ter oor- ^eilanders,

fake , dat haare Ho. Mog. de Heeren Staten Generaal by een placaat

alle Zeevaart en ViiTcherye op hcoge boete en poene hadden verboden
tot^root vööfdfcél van haare goede Ingefetenen.

Hier mede fliH.cn wy den Oorlog ter Zee voor 't jaar 1672. ftaa-

ken , en voort afhandelen watter noch voor 't eyndevan'tfelvejaar

|
in en omtrent Holland van eenige remarqtic paffeerde , fo in 't verlies

en fuifje van eenige KaReelen en Dorpen , als in de ongelukkige cn-

'treprifes van de Hollanders tegens den Vyand.

t Huys te Kronenburg by Locvien aan de Vecht ^elc^en , was Ki°™nb«?g

lopordrevan Sijn Hooghcyt , endoor yvenge voonorge van de Hee-
vbik befet,

[

ren Regenten van slmfierdam befet met 2. Compagnien , t'famcn

i|o. man Merk, onder de Capiteynen JV. 'Boamnn en Comelis

Witfen , ten eynde, om Vytrecht daar door te benauwen , en den toe-

voer van Hoy en Turf te beletten, als mede om Niemver-flttys te

befchanfen , om daar door meefter van het Tionde-veen te werden. De
Franfchen tot Vytrecht bemerkende, by aldien dit Huysen 't Slot

van Loenderfloot (dat om de felve oorfaak mede met eenige Staten Mi-
litie befet was) aan Holland bleeven , dat fy dan al halfgeblocqueert

waren, refol veerden die beydeHuyfen met macht aan te taften, en-

h
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*ortv3nde fo 't mogelijk was, te veroveren; Waar op den Hertog van Luxen*

anaauccrr^'burg in perfoon op den i. Augufti 'savontsuyt Vytrecht derwarts

celeyde omtrent 1500, Franfche en Svvitfers , met een feer fwaar

Canon op een Brouwers • water-fchuyt kort voorheen van de slmjter.

dimmers genomen , en met 2. kleyndere Stukken , die fy in den vol-

genden morgen-ftond voor Kronenburg op den dijk planten achter

een batterye , die fy in der haaft hadden opgeworpen , uyt welke dry

Stukken fy fo fterk het dak en bovenfte muyr-werk , daar de belegerde

achter fchuylden , en met haare mufejuetten feer veele van den Vyand

ter neder velden, befchooten , dat hetfelve onbequaam wierd tot eenig

langer verblijf , waar door die van binnen genootfaakt waren te reti-

reeren na beneden in de kelders , daar fy wat hoger als water-pas uyt

dekelder-venfters de aannaderende Franfche cnSwitfers fo begroe-

ten , datter ruym 100. doodbleeven , en wel 2. fchuyten volge-
er gefor. cjuetften afgevoert wierden ; Capiteyn Bouman , die als outfte Capi-

overgeVen. teyn op dit huys commandeerde , fiende dat tle Vyand fterk aandrong>

datter geen ontfet te verwachten was , dat fy met geen Canon voof-

fien waren, en dat haar kruyt feer bykromp, wierd te rade met den

Vyand te accordeeren , treet darom in eygener perfoon na buyten , eA

tegens het capituleert ; Doch als hy met den Vyand na binnen meende te treeden,

eonient v»n vonci ny de deur geflooten , alfo Capiteyn Witfen gerefolveert was
-'

en
' het Huys ten uyterften toetedefendeeren , tegen wiens wilenprote-

,
ftatieden Commandant uyt gegaan was. Maar alfo de Franfche rie-

pen, dat de Commandant het Huys by capitulatie hadde opgegeven»

en dierhalven > fo fy 't ook niet wilden doen , dat fy dan alle fouden

moeten hangen , fmeeten de Soldaten in de kelders haar geweer neder,

en wilden het commando van den Cap. Witfen niet langer pareeren,

waar op de Vyand tot op de voor-plaats drong , daar hy de deur van

't Huys met boomen op liep , en al 't volk Prifontiiers de Guerre maak-

te , en naar Vytrecht vervoerde , mitsgaders het Huys dedefpringen,

daar toe hy mede gebruykte het overige kruyt , dat hy daar in tot om-

trent 60. ponden noch vond te refteeren.

Over het opgeven van dit fterke huys moft Capiteyn Bonman tot

Vytrecht van de Franfche veel dagelijxe fmaathcden hooren , die hy

fïch fofeer ter herten trok, dat hy, fo gefeyt werd , daar over van

rouw en hert-feer in de gevangeniffe foude zijn overleden , te meer de-

wijl hy fag , dat Capiteyn Witfen om fijne dapperheyt en onverzaagt-

heyt by de Franfche aangenaam was.

Na defe veroveringe borften de Franfche met alle geweld in het

Dorp
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v Dorp Loeven , daar fy defen en volgenden dag haare afgrijselijke ti- Be Frandhe

•: rannye met rooven , branden , pionderen , vrouw-fchenden en andere uèwn'uvt
gruwelen pleegden aan de gene , die haare wreede hanc'en.nict haaflig

genoeg konden ontkomen.

Het Slotte Loendetfloot' moft Kronenburg opdien fel ven dag vol- ^ veroveren

gen, alfo 't felve maar met 30. mannen befet was , dewelke iich fo LuttivjiJi*

lang verweerden , als fy bos-kruyt hadden , maar 't felve ontbreekende

yvaren (y genootfiakt met het overgeven van het Slot haar leven te fal-

veeren , dat fy in groote miferie een geruymen tijd tot Vytrecht mo-
llen verflij'ten , alfo fy daar mede in de gevangenifiè gefet wierden. Dit
Slot wierd op den 24. Sept, van de Franfche verlaten , en van Staten

-

volk weder befet.

-, Het Huys te f^arsveld wier-d door de Franfche mede ingenomen, ak mede het

doch dewijl fy oordeelden , dat het felve haar weynig voordcelig ofna- jalnvlfd.

deeligkonde zijn, hebben fy 't felve uytgeplondert en verlaten , maar
eenige dagen daarna vernemende, dat het felve door eenige Staatfe

Soldaten befet was , en dat de omheen gelegene huys-luyden daar in al

:,
haare refteerende meubikn vluchten , maakten de Franfche fich daar

I van weder meefter , verbranden 't Huys, en deden denfwaaren Toorn

t

opfpringen.

I De Dorpen van Lopil^, Ltxmonde , Capel en Benfchop > wilden
e

C11 ^°n

^
c '

|
op den 25 . Sept. het geweld van een groot getal Franfchen af keeren, Lexmonde'

i die onder den Hertog van Luxenbmg derwaarts cjuamen naderen, föp
/enB'*"

|

maar moften, na eenige refiftentie en verlies van omtrent 60. mannen,

. lijden , dat (y ten roof wierden gegeven aan de cruè'Ile foldaten , die

|
niets naar lieten , dat tot haare begeerlijkheyt en vuyle driften in eeni-

,

ger manieren konde dienen.

Loosdrecht , Hilverfom en Immenes , dry feer fchoone Dorpen, ncsdntht,

.
kreegeirop den 28. September een groot vliegent Leger der Franfchen ^mm™

'

g

C

e

"

op den hals , deweike met haar intreede een begin maakten van een af- tnamufeerr,

,

grijflijk Treur-fpel; Want hoewel die van de Loofdrecht door een

Franfche Sauve-garde waren verfeekert , en feekere perfoncn met het

,

contributie-geld, daar op fy geitel t waren , gedeputeert hadden aan

Hertog van Lnxenbnrg r die dit vliegent Leger in perfoon com-

mandeerde,' en die haar Gedeputeerdens gefwooren Innue, dat haar

Dorp geen leet foude wedervaren , fo voltrokken de Franfche 's \ol~

genden dogs 't felve Treur- fpel aan alle dry de voorn. Dorpen, in pre-

fentie van den Hertog, met de vervloekfle actiën, die een Barbaar fou-

de konnen bedenken ; Want het haar niet genoeg was, dat de Inwoon- p^cif
8*

LI lil ders
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ders haar , na allen vermogen , tradeerden , maar fy pionderden de

Huyfen van allen imboel , de Schuyren van allen voorraad , en de Stal-

len mitsgaders het Veld van alle Beftiaal , 't welk toeging met fuiken

verwoetheyt, dat (y al 't gene fy niet konden mede fleepen, vernielden,

en veel beftiaal onthalfden, en in 't water wierpen , op dat de arme in-

vvoonders doch niets mochten overhouden , daar mede fy haar in defe

uyterfte ellende mochten behelpen. Alle defe gruwelen cjuamennoch

geenfins in comparatie by de groote Tirannye , die defe monfters van.

menfchen pleegden aan de lichamen defer miferable ingefetenen, waar

mede fy wilden uytveegen de verfoejelijke exemplen van den wreeden

Atüla , die fich felfs Gods geeffel , en de fchrik des werelds noemde, >|

en van den woedenden Tamerlan , als mede van de onmenfchelijke

Canmbalentn Cyclops, by dewelke noch meer difcretie en ontfermingfc

vvierde bevonden , als by defe tirannijke Franfche , dewelke aanfagef

noch jonkheyt , noch ouderdom , noch fexe , noch fiekte noch doo<

noch 't gene dat heylig was ; Want fy beroofden de Kraam-kindertjes'

van haare Iuyeren ; de ftok-oude en jonge vrouwen fo wel als mannen $
van haar nootzakelijke kleedinge tot het hembd incluys ; de fieke en .

en kraam-vrouwens van haare bedden endekfels/, de doden van haar 1
dood-gewaat; en deRoomfche Kerken van al haare Ornamenten en%
facrificien.

Bchal ven dit alles moft het vrou-volk en de teerdere maagden ge- •'.:'

weid in hun eere lijden , weidende tot Immenes een meysjen van i 5»^j
jaarendoor 17. defer overgevene menfchen ter doottoe misbruykt,

en elders feekere vrou , naar diergelijken mishandelinge , met een muf-

quet van onderen ingefchooten , dat fy doot bleef leggen , hoedanige

vuyle actiën fy meer bedreeven , die niet als gevleyfde duyvelen eygen
zijn , en daarom elk een , die defelve hoort of leeft , en die niet fonder

.

allemedogemheytis, doen grillen en fchrikken , waarom defelve te-,

^ens die vyanden geen minderen haat behoorden op te vatten , en het

iclve haare kinderen fodanig van der jeugt aaf! in te printen , als onfe
.

voor- vaders tegens haare yoonnaals onverfoenlijke vyanden van Span-

jen deden ; Te meer dewijl van fuiken horriblen Tragcedie de Hooge
Officieren niet alleen Spe&ateurs , maar ook Acteurs waren te gelijk,

hebbende den Hertog van Luxenburg fèlve fo weynig fchaamte in;'

fichj dat hy op 's GravenUnd , op de Hof-ftede van den Heer .

•

Irgeus , daar hy ter felver tijd logeerde , met vermaak aanfag , dat

den Hovenier hem moeder-naakt ter tafel diende, en alderhande huys-

werk dedc.
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Waverveen en Botshol moften op den 5 . T^ovetnber participee- tPéwvun

ren aan 't felve ongeval, dat de voorn. Dorpen fo jammerlijk hadde on- Vitüïaui!

: derdrukt, want dewijl fy beydeHollandfche Dorpen waren, en haar fcen en vc:«

; van geen fauve-garde konden bedienen , waren fy door den Vyandop
braut

'

feer hooge contributie en brandfchattinge geftelt , die fy ten deele om
1 de exceffive groote , en ten deele om 't verbod van haare Hoog Mog %

dien aangaande gedaan by verfcheyde Placaaten , die door een Placaat

op den 22. November gerenoveert zijn , niet konden of dorften be-

zaaien, maar moften haar tegens alle gedreygde geweld (elfs maintinee-

ren en defendeeren , werdende tot dien eynde mitsgaders om te belet-

ten, dat geen turf uyt het Ronde-veen naar Vjtrecht mochte vervoert

werden , een Hollandfchen Uytlegger onder den Capiteyn Spelt met

27. mannen en eenig Canon gepofteert by de Byleveldfche Brug* en

de Ingefetene van die beyde Dorpen gerangeert in 2. Compagnien
onder den Schout van Waverveen genaamt Chriftoffel Meyer , en

onder den Secretaris van Botshol genaamt N. Blokhuys , alle dewel-

ke op 's Lands-koften op alle advenues goede wacht hielden , tot dat fy

tweemaalen door den Vyand wegens de brand-fchattinge, doch te ver-

geefs, gefommeert zijnde , eyndelijk van den felven wierden overwel-

digt , 't welk toeging op defe wijfe : Omtrent 400. Franfche wier-

den 's nachts tuffchen den 4. en 5. dito uyt Vytrecht gecommandeert,

om defe beyde Dorpen wegens de Brandtfchattingen te executeeren

,

en den Uytlegger te vermeefteren. Defe roof- fieke trokken vol

vreugde door 'Sreukjlen en ter Aa t'famentot Demmerikj-oe-, daarfy

haar in tweën verdeelden, mnrcheerende het eene deel door rinkjvee*,

en 't ander door Wilnis en Meydrecht , om Waverveen en 'Botshol

van de ooft- en weft-zijde gelijk te befpringen
,
gelijk in den dageraat

ook gefchiede , wanneer de wacht-houdende Boeren ten weder-zijden

onvoorhoets fo vinnig geattaqueert wierden , dat fy in korten ge-

dwongen waren haare poften te verlaten , en elk om een goed heen-

komen te fien , waar door de Vyanden occafie kreegen , om ylings

nair de Byleveldfche 'Brug te lopen , daar de meeften hoop van haar

den Uytlegger met mufcjuetten en hand-granaten heftig attaqueerden

,

! en onaangefien de Uytlegger fijn Canon diverfe reyfen met fchroot en een Vyt-

op den Vyand lofte/en fich meer als een uyrfeer mannelijk défo^!jys« v«-

deerde, fo drong den Vyand echter al fterker aan, tot dat eyndelijk den

Uytlegger op 't drooge vaft raakte, en rondom omcingeld, mits-

gaders door twee Turf-ponten , die by de voorn. Brugge lagen , en

in handen van den Vyand vervielen ,
genadeit wierd , waar door

L 1111 2 eenige



8 i8 'tVERWERDE EUROPA,
cenige Matrofen fo fchrikten, dat fy over boort fprongen , en haar

ten deele met fwemmen falveerden , latende den Uytlegger vervallen

in 't geweld des Vyands , die daar op noch vond 2. doden, 5. ge-

quetftenen 12. gefonde mannen, met een jongen , die fy naar Vj-

trecht gevangen brachten. Immiddels dat dele attaque gefchiede,

quam een grooten troup Franfche met haar bloote rapieren en geladen

roers beyde defe Dorpen indringen , daar fy , om de inwoonders te

meer te verfchrikken , geen minder gefchreeu en geraas maakten > al.s

de verfchrikte inwoonders felfs door haar yflèlijk lamenteeren , want

defe de dood voor oogen fiende vluchten elk om 't feert door de floo-

ten en wateren , die op 't land ftonden , veele wierden in haar huyfen

verraft, en veele in 't vluchten achterhaalt, dewelke defelve grou-

welen fubjeel: wierden , die de Inwoonders van de Loosdrecht , Hil-

verfom en Immenes waren overgekomen, 't Was voor defe ontaarde

menfehen niet genoeg , dat fy haare natuyrlijke boosheyt verfaaden

met haare vervloekte actiën aan menfehen, vee en goederen , maar

branden daar en boven noch 59. huyfen tot de grond toe af, als tot

een teeken van haare vicfcorieule en heroïque (maar in der daat helfche)

3.di\cn , daar van fy doch op verre na fo veel voordeels niet trokken

,

als fy- haar hadden ingebeelt , want behalven dat fy eenigyolk hadden

verlooren , en cenige gequetften weder te rug mede fleeptcn , Co ge-

beurden 't noch in haar aftrekken, dat een fwaar gequetfte Capiteyn

en Sergeant , die in een fchuyt met hennip lagen , om weder naar.

V)t recht vervoert te werden , by de 'Byleveldfe Brug door een huys,,

dat in lichte vlam ftond, overftoJpt, en tot afch verbrand wierden,

air, in wecr-vraak van haare brand-ftichtinge
; Ja felfs den veroverden

Uyt'eggcr, daarop fy principalijk ftaat hadden gemaakt, quam fo wey-
nig tot haar voordcel , dat fy hem felfs in plaatfe van fich daar van te

bedienen , moften verbranden , als fy hem vervoert hadden tot aan de

'

2^tettïvtr-Jlffjs , alfo defelve te nauw was , om hem door te laten. ,.,

«joof^de^
't Was fo verre van daar, dat de boos-aardige Franfche door defe

Franfche in grouwelijke bedrijven tot een inkeer en eenige ontferminge óver haa-
^antgeflee-

ren even_naaften fouden gekomen zijn, dat fy om defen tijd liever

alles ,- daar fy konden by komen , wilden vernielen, en met haar eygen
perieul en fchaade tot de gront toe verdelgen , al konden fy felfs'daar
by weynig ofgeen voordeel genieten , waar van een exempel geblee-

ken is aan 't fchoone Dorp *Abhjutde , 't welk hoe wel onder 't over-

heerde Sticht van Vytrecht forteerde , echter mede het noot-lot des

oorlogs en de grouwelijke deffeynenvan den V/and op den 17. 2ty£
vember
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ww^rmofte uytftaan, wanneer 450. Franfche, die met volle ïaft

van den Hertog van Luxemburg om alles te ruïneeren . dat fy konden
: vermeefteren , daags voor heen uyt Vytreckt waren gemarcheert , in

de donkere na-nacht avanceerden tot tuffchen Bambrug en 't Slot van
Abkottde, van waar fy '40. mannen buyten 't Slot om, over 't onderge-
lopen land ionden in't Dorpydat defelve als Helfcbe Furiën in de duy-
fternis met een yflèlijk geroep befprongen , en met haarc fakkels en
geprepareerde vuyr-werken op diverfe plaatfen in den brand fctten , fo

dat van 3. tot 6. uyren meer dan 100. gebouwen in kooien raakten.

De meefte Inwoonders falveerden haar , fo als fy gekleet en onge-
kleet uyt haare bedden opvloogen , op 't ondergelopen land , daar

fy fo naakt en bloot in de koude nacht in 't water moften ftaan , dat

met ys beftremt was ; Sommige die de Vyanden in haare huyfen ver-

raften , wierden met de huyfen door de brand verteert , en andere, die

in 't vluchten achterhaalt wierden , moften al het geene uytftaan , dat

abominabel is , werden de fommige aan de ftaarten der paarden en an-

dere aan de voeten der ruyters met haar hayr gebonden en gefleept na

hunne Garnifoenen, daar haare fmerten wierden vermeenigvuldigt

,

meer als of fy van die Helfche Furiën in die rafernye met tormenten
ter dood waren gebracht.

Het Garnifoen op 't Slot van Abkoude hadde den Vyand in 't aan-

komen , door 't plotfen van 't water en 't breeken van 't ys , wel be-

merkt , doch alfo 't fclvc feer fwak zijnde , haar aanbevolen Poft niet

'meer dorft verfwakken , veel min verlaten , en alfo haar onkundig was
de macht van den a inkomenden Vyand, mitsgaders of defelve ook -

een achter-laag hadde , dewelke het Slot foude konnen attaqueeren ,

fo vond 't fdve geraden haaren poft wel te bewaren , en Abkoude met
andere omleggende Dorpen door dry zeyn-fchooten uyt (het Canon
te waarfchouwen van onrast , waar tegens fy op haare hoede mochten

zijn, denende de^chc fchooten mede, om uyt de naaft-gelegene

poften fecours afte lokken , gelijk daar op uyt Weefp ook ecnig fe-

cours afquam , 't welk tot Abkoude , dewijl de Vyand al was vertrok-

ken , niet meer voordeels dede , als dat het de Kerk , die op 2. plaat-

fen was aangeftecken , noch gelukkig hielp bluften.

In plaats defe wreetheyt het Tyrannijke gemoet van den Vyand Franfche
' foude vermurft hebben , wierd 't feïve te meer brandende na dierge- m^ «n

Iijke barbaarfche actiën, doende hem leet , dat tot Abkoude noch % op^é-

eenige huyfen van den braht onbefchadigt; waren gebleeven, warom *">de '

hyopden 30. November, even als voorheen , herDorp weder wilde

Lllll 3 vèVr,
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verraflen-, en het refteerende door den brand en 't fwaart vernielen,

hetwelk hem echter fodanig miilukte, dat in plaat fe van gevangens
'~ mede te fleepen , .veeie van haar door 't Garnifoen van 't Slot gevan-

» gen wierden , alio 't felve Garnifoen verfterkt zijnde , een uytval

iJLede , die een goet fucces nam , waar door 't felve Garnifoen op den

Franfchcin Vyand verbitterde , en occafie focht tot weer-vraak van den voorigen
'Bremkeien brand, 't welk haar ook ten deeie gelukte , want dewijl de trek-

fchuyten van lAmfïerdam op Vytrecht noch vry heen en weder paf-

feerden, fetten fich eenige van 't Slot in de Schuyt , dienaar Vytrecht

voer, waar mede fy inalleftilheyt tot Breukelen komende, 19. Fran->

fche in een kroeg onverhoets overvielen , en met eenigen buyt gevang

keiijk te rug na haar Garnifoen voerden.

Amejie Het fchoone Dorp Ameyde moft met fijn puyn-hoop mede befuy-

de
r

Fra

d

n°fche
ren ^e opgevatte boosheyt der Franfchen , want defelve op den z6*

geattaqueert 2^ovsmber om 4. uyren in den morgenftond , met meer als 800. man
te voet en 200. te paard onder 1 50. Officiers , het Retrenchement^

dat op den Dijk by deSluys van takke-bofTchen 6. a 7. voeten hoogj-

fonder Flanquen , Grachten en Borft-weeringen , en van achteren on-r.

geflooten opgeworpen , en voor alleen met pallifladen befet was, ovef>

den hoogenDijk, en door een nauwen binnen-weg furieufelijk cjuaJ

men attaqueeren , werdende geleyt door 4. foldaten , dievandefen^

poft gedeferteert waren , en den Vyand de Hechte conftitntie van dó

fortificatie en befettinge hadden bekent gemaakt , als dat het heele'

Regiment , dat hier onder den Colonnel "Bc.tnpbielt poft hielt , met
de Mariniers van den Zee-Capiteyn Brnhjl , die voor een derde partf

met Morgen-fterren , voor een derde part met bijlen en halve-pie^

ken , en voor 't refteerende derde part met fnaphanen gearmeert waiP

ren , niet fterker was als 300. foldaten en 1 5 . of 14. Officieren, onder"

dewelke groote fiekte, ellende en alle difordre de overhand hadde , f<£

dat fy niet gefchroomt hadden opentlijk uyttefeggen, dat fy liever7

wilden vallen in handen van de Franfche , om daar minder miferabel 1

te leven , als hier in alle de ellenden meer miferabel te fterven , en daè-

fy op 't aankomen van den Vyand haare wapens liever wilden nederJ?

fmijten , als vechten , gelijk fy ook na eenig refifcentie deden , falvee^

rende fich elk om 't feerfte met de vlucht te rug over den hoogen dijk&
ingenomen, als de Vyand door de voorfz. Deferteurs om de palliffaden heen , tol^

aan de knyen door 't water, binnen het Retrenchement wierde geleyt,

daar hy 't Quartier van den Colonnel Bamphielt aanftonts uytplon-

derde, en in kooien fette* §n fo voorts op 't Dorp Ameyde aandrong,

daar
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•vdaar van hy mede in der haaft meefter vvierd , niet tegenftaande de
liColonnel

rBamphielt een uytterfte efrbrt wilde doen in een nieuwen

poft , die den Veld-Marfchalk Wurts op den hoogen dijk hadde <*e-

Iprdonneert , 't welk door den onwil der Soldaten even fo weynio- fuc-

tces hadde, als het defendeeren van den eerften poft.

1 By de veroveringe van dit Dorp fag men den Vyand alle de vooren mishandelt

genoemde aóHen van Tyrannye itereeren en verdubbelen, met roven, en vcibrant.-

branden, vrouwen-fchenden en alle vreeflijkfte actiën te bedrijven, die

meer een Barbaar , als een Chriften eygen zijn. Eenige weynige uyren

daar na retireerde hy weder derwaarts , van waar hy gekomen was ,

net fich gevangen nemende omtrent 60. foldaten , waar tegen hy, be-

ihalven 70. foldaten ook verloren hadde den Marcfuis Chaflelneau en

[eenige andere Officieren , welker verlies hy viermaal meer beklaagde,

[{als hy defe overwinninge eftimeetde.

Maar alle defïèynen en aanflaoen der Franfchen in defen tijdje- vergeeft enirt- 11V 111 i
aallfiag t,er

lllukten haar fo wel niet, als de boven verhaalde; Want vooreerit Franfchen op

[Uorften fy haaren aanflag op Schoonhoven, die fy op den 9. Jtugufti
Schmihoven -

Rvaft geftelt hadden , niet in 't werk ftellen , uyt corfaake alleen van

|de goede ordre en vigilantie , daar in fich die van Schoonhoven geduy-

[irig lieten vinden, waarom fy fich moften vergenoegen met haare gram-

fchap te {tillen door eenige brutaale a&ien omtrent het fchenden van

't Vrou- volk , en het berooven en afbranden van" eenige huyfen tegen

lover Tienhoven.

Den aanflag , die fy op den 18. Augufti op Cjorcum ondernamen, op Corcum,

was noch van minder fucces , als de voorgaande; Want als de Veld-

Marfchalk Wurts , die Gorcum , Schoonhoven , Loevejleyn <, en de

omleggende plaatfen commandeerde , kondfchap ontfangen hadde

,

dat de Vyand uyt Vjtrecht en van Vyanen met 17. Standaarden paar-

den recht op gorcum in aantocht was , fond hy haar 300. mannen te

voet, en 400. te paard met 3. Veld-ftukken en alle toebchooren te

gemoet, dewelke op éen favorabien poft den aankomenden Vyand fo

dapper verwelkomden , dat hy genootdrukt was te retireeren ,.en hoe-

wel hy door de Officieren weder geëncourageert wierd , om een twee*-

den effort te doen , fo raakten hy doch aanftonts weder in confufie en

difordre, alfo geheele ryen door 't Canon met fchroot geladen wierden

gevelt , invoegen hy met het verlies van meer als 60. Ruyters moft

retireeren , en het veld ruymen aan die van Gorcum , dewelke met

reële paarden ea-fchoonen buyt weder keerden , achterlatende alleen

maar 4. man , die door ongelukkige koegels getroffen waren. De
Fran-
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Franfche fiënde, dat de Leeuwen-huyd haar tegens GoYmm niet wilde

of konde dienen , trokken eenigen tijd daarna een Voflcn-huyd aan,

onder vyelkers faveur fy meenden te obtineeren 't geen daar na fy feer

verlangden,want fy wierden aecoord met een verraderlijken Roomfch-

^efinden boer , dat hy haar als een Gidfe foude geleyden , om die va»

Gorcum, op feekëren gefórtificeerden poft,te vet rafien en t'overvalten,

'twelk medegeen fucces nemende,kreeg dien boer ftjn waardigen loon,

flat hy als een verrader wierd gevierendeeld en dat de ftukken om Gor-

ctan aan hooge ftaaken ten toon wierden' opgehangen.

De Stad Hettfden was op den zo. September mede een doel-wit

vandenVyand, alfo defelve uyt Crevecosur-, niet fonderfufpicie van

fecrete intelligentie , een Redout en een Hoorn-werk voor de Stad

fubitelijk quam verraifen en overvallen , nemende eenigen buyten ge-

vangens mede te rugge , als hy fich deer den allarm in de Stad genoot-

faakt vond', om weder te vertrekken.

Te vergeefs eyften de Franfche op den 15. OUobtr de Stad Ou
dewater door twee Trompetters op , want als fy tot antwoord ont-

fingen , dat de eerfte , die de Stad weder op quam eyfehen , kiuytïen
'

loot tot belooninge ontfangen foude , verdween haare hoope op die

Stad, fo dat fy daar tegens het minfte niet dorften tenteeren, alfo fy

daar toe noch door geweld noch door fchrik , gelijk voorheen , eenige

apparentiefagen.

Onder 'alle Dorpen was indefe calamiteufe tijd geen gelukkiger,

als Witters, want nadat hetfelve fich met Franfche Sauve-^ardéns

voorfien hadde , en bemerkte, dat noch Sauve-gardens noch gegeven

Parole veele andere Dorpen van den Vyand bevryden konden , fo

wierd het door de inductie van fijnen Secretaris te raade , om fijne Sau-

ve-gardens gevankelijk aan Sijn Hooerheyt over te leveren , en fielt

fclk-te maintineeren tegens de hoililiteytcn en contributien * die het

fo wel van de Militie der Staaten , als van de Franfche bevreesde , om
welke redenen de Boeren van Witters alle paifagien en advenuen om
haar Dorp fo fm al afftaken , dat defelve niet als vaneen man alleen

konden gepaffeert werden , welke advenues fy fo fterk bewaakten,

datter de minfte vrees van overval voor Haar niet overig was, dewijl

haar omleggent land bynaal Veen-land is, dat door de üytgegraven

Veenen van ter zijden geen de minfte toegang verleent, fo lang het

open water blijft.

T>t Deffeynen en Entreprifes van Sijn Hoogheyt den Heer ^rince

van Qrange on de Steden Swartc-S/tijs, Naarde», Woerden* en
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Cbarleroy hadden in het laatfte van den jaare 1672. Co malheureufen

fucces , dat wel eenige fataliteyt defen Staat in fijne meelte verdrukkin-

ge noch meerfcheen te willen drukken, ofte veel meer, dat het de
Goddelijke Majefteyt beliefde fijne hulpfame hand van defen Staat ia

deflêlrs uyterfte calamiteyten afte trekken,en den felven noch meer te

tuchtigen ; Want gelijk Prins Wilhelmus de I. H. L. M, in die tijd,

als delen Staat onder het fwaare jok van Spanjen fuchte, en aan fijn be-

hout en heyl defpereerde , rampfalig was in alle fijne aanflagen tegens

den Vyand; Even fo was Sijn Hoogheyt Trins Wilhelmus de III.

indien tijd, als defen Staat onder het fwaare jok van Vrankrijk

fuchte, en aan fijn behout en heyl mede defpereerde, ook feer

rampfalig.

Het eerfte Deffeyn , dat van de Hollandfche Militie fonder fucces Een "nflag

wierd ondernomen , was tegens Swarte-Slttys , 't welk een Plaatfe ders op
a"~

is, die aan 't Swarte-water niet verre van de Znyder-z«ee fetïïwo- S

j^{
te

'u

l"Yt

rabel tuifchen moeraffen en wateren gelegen , en met 5. Bolwerken voor de eer-

verfterkt is. Het Deffeyn wierd eerft aangegeven door eenen Hen- fterevs »

drik, Mollet Burger tot vimflerdam , die niet fchroomde fijnen

dienft felfs te prefenteeren , om de attaque in perfoon by te wonen,
waarop onder deffelfs directie eenige Scheepen met militie in de

maand van September van Amfterdam derwarts vertrokken , de-

welke door contrarie wind lang getraverfeeit zijnde, eyndelijk ter

gedeftineerder plaatfe aanquamen., daar fy den Vyand in allarm von-

den , werdende van de bygelegene plaatfen met volk fo fterk gefecon-

deert , dat den aanflag miflukte , ende een jacht van Vriefland op het

• droog vafl raakte , daar het door den brand vernielt wierd.

Geen beter fucces hadde den tweeden aanflag op Swarte-Slttys, en voorde

dewelke op den 28. November daar op ondernomen wierd met om- twcette re) J '

trent 500. Vriefen , dieuytde Knynder en Blokzijl onder den

Colonnel VUUers defe plaatfe aan de eene zijde te land fouden atta-

queeren, terwijlen omtrent 1000. mannen uyt Holland .onder den

Admiraal Lobs met veele Scheepen , Uytleggers , Branders en Vlot-

fchuyten met Canon beplant aan de andere zijde haar beft fouden

doen
; Want de geappoincteerde tijd van de attaque gekomen zijnde,

was 't fo dood ftil geworden , dat de vaartuigen met genoeg konden

naderen, en hoewel Capiteyn -Sloffer met 180. man te land was ge-

flapt, en de plaats furieufelijk.aantafte, fo moft hy weder terug keeren,

Om reden , dat de Vyand al fijne macht tegens htm alleen employeer-

de, dewijl hy noch van de water-kant, noch van de Vnefen gefecon-

Mmmmm deert
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deert wierd , die alle beyde te verre afWaren , om de Plaatfe te befluy-

ten , eer fy door fecours van Hajfdt en Aieppel mochte bygefpron-

gen werden, van welke beyde plaatfert veel volk fo te voet als te

paard derwarts tot affift'entie qiumen , dewelke de voorfz 180. man,
als fy in actie waren , van achteren fo heftig invielen , datter maar om-
trent 60. of 70. haar in de vaartuygen weder faïveerden , en by de

100. gevangen raakten, zijnde 'de overige gequetiVofdood.

hadden" hal
8

- ^e Fran ĉ 'ie ( die tot nocn toe gefpeciileert hadden, hoe fy door de
reconqie- eeneof de andere paflfagie Holland fouden'konnen invadeeren, maar

voorfiS ' c fëlve langs de Frontieren fo dicht beflooten en wel befet vondeny*

dat fy haare deffeynen tegens RolUnd moften uytftellen ter tijd tdg 1

alle wateren met ys bedekt, en alle plaatfen daar door accefïibel waren,

. hadden haare conqueften tegens de Infultes van Sijn Hoogheyt langs

infukes van de Hollandfche Frontieren over al ook fowel bedekt, dat .aan Sijn
HjnHuo^yi,

fj007 (jeyt af ^efneden waren alle de paffagien, die na 't hooge Land en

na de V'élatiw geleyden , alwaar Sijn Hoogheyt fcheen een formida-

bel Leger te willen formeeren , om in 't midden van de Vyandelijke.

conqueften een diverfie te maken , en alle^mhecn leggende plaatfen te

gelijk te allarmceren , mitsgaders om door het emporteeren van de een,

ofde andere plaatfe , een vaiften voet op of aan de lreUu*v ï te krijgen,

«waar door hy te betere occalie mochte hebben; om fijne mefures tegens

'

die een aai.- jcn vyanc{ te obferveeren ; Om welke redenen Sun Róovheyt
\tl3goptfaar. .

'
.

J
ij
6

dtn maakte, Intie nam , om te tenteeren , dat liy de Stal Naarden by eet

refo-

n ver-

raiïïnge fo te water als te lande mocht emporteeren, 't welk op defelve

wijfe miftnkte , als den aanflag op Swarte-fluys.

Want alhoewel de Heer P'eld-Marfchall^ Vorji Maurits die tot

Aii-tyhn èn Weefp toen commandeerde , te lande alles in diervoe-

gen haddi'befbrgt i-dat de Vyand geen de minfte kefatfehap van defen

aanflag had .ie bekomen , en dat onder de Land- militie alles ordentlijk

rêfèfeèrt was , fo dat defelve onder de directie van Sijn Hoogheyt,

op den 28. Sèptemh. in de nacht op de geprefigeerdeuyr voor de poort

rxn Naar'de-i paraat (lont, afwachtende alleen het zeyn, om aan te val-

len , dat van de Militie, die met fcheepen onder 't Commando van-7,

4e"r Rij:igraaf van Amfterdam over de Zuyder-z.ee quamen
affakfceh-, foude gegeven werden ; En als dit fo lang traineerde, dat

dèiri dag haaft begon te naderen , liet Sijn Hoogheyt hem felven in een

floep langs 'tftrant roeven , om te fien waar het haperde , dat den aan-

ilag niet voortging , eri bevond, dat door ftilte de fcheepen, daarin

de Militie was , niet konden opkomen , hoewel de Viot-fchuyten , die
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I vroeg van Amfterdam waren gevaar^., alle vaardig lagen , om de
E; Soldaten uyt de Scheepen op het droog te brengen , en het Gcfchut te

I planten. Ondertuflchen wierd het dag, enhetDeffeyn ontdekt , fo dewelke

dat die van de Stad in allarm raakten, waarop Svju Hoogheyt refol-
inifluktc '

veerde , om in itjlte. weder af te trekken , tegens 't aanraden van fom-
mige voorbaarige Officieren , dewelke echter met de Militie te Land,
die maar 700/ man fteik was , een aflault wilden doen , dew elke ieer

hafardeusen gevaarlijk foude zijn geweeft", allo het Gainifcenin de •

Stad wel tweemaal ïoilèrk was. Eer dit volk aftrok , hadde'tfekc

het geluk, dat het eenFranfch Convoy van Uitrecht na Naarden
réfcontreerde en floeg, bekomende omtrent 60. man te paard ge- '

'

rM '

vangen , daar op Stpi Hoogheyt cenig volk pofteerde in 's QraveUnd
en Ankfveen , om die beyde poften te bewaren.

De Franfche in Vytrecht-, Amersfoort en Harderwijk^ door vuyr- waar return

teekens en exprefiens uyt TS^^arden van onraat verwittigt , quamen ptfekken!
C

met eenige duyfent mannen in der haalt aan trekken , om N'aarden te

feconÜeeren , doch vindende het felve van den Heer Privce van Oran>

ge verlaten, campeerdenhaarop 's Gravenland, afwachtende ofhet

miflukte deflèyn van Sijn Hooghejt hervat moehte werden. Immid-
dels deden fyop den 7. Oiïobsr met eenige 100. man een attaque op fcneenatta-.

een kleyn Fortjen , dat 's Princen volk by 't Gemeen Lands huys in cllvLlL
dep haait hadde opgeworpen , en dat maar door omtrent 40. man befet doen,

was , dewelke te fwak waren , om defe groote macht te refifteeren

,

wierden daarom door den Vyand'overmeeftert , dewelke 30. van

haar gevangen nam , en eenige huyfen op 's Gravenland af brande,

latende fich met eenen voor en omtrent de Ankeveenfe 'Brugge fien ,

waarvan den Heer Veld-Marfcbalk^Vorft Maurits de tijdinge be-

komende, reet defelve op den 8. Oüober van Muyden in aller yl

derwarts , dede aldaar met byfondere naarftigheyt by de Sluys eenige

palliffaden planten , en een Borit-wecringe opwerpen , 't welk de

Vyand vernemende, quam op- den 9.. dito 's avonts om 11. uyren

( als wanneer de Hoog- gedachte Vorft fich aldaar noch bevond ) met

een groote macht en furie aanvallen, doch wierrt van het Regiment

van den Overftcn Stokheym-, dat aldaar poll hielt, en door de pie-

lende en encouragceringe van Hoog-gemelden Vorft dapper geani- doch vo<h

meert wicid, fo vigoureuielijk gerepoufièert, dat hy geconftringeert f^ffetn"
was na een uyr vcchtens, van de palliffaden, die hy. al begon af te kap- werden voor

pen , te retireeren , achterlatende eenige doden , die met de gequet-
e eei

ftenruym iqo. man uytnwakten , waar tegens de geattaqueerde maar

M m m m m z eenen
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tweede eenen Capiteyn verloren hadden. Dit verlies wilden de Franfche uyt

reys. Naarden op den 26. November 's nachts revengeeren met- het Dorp

ssinkevcen in de afïche te leggen, maar als fy doende waren met

eenige huyfen in de brand te letten , wierden fy van eenig Princen

Volk fo dapper onthaalt , dat fy met verlies van veele doden en ge-

ejuetften al vluchtende weder na Naarden retireerdem

Sijn ihagheyt Het Deffeyn van Sijn Hoogheyt, om door het verraflen van 7(aar~

ddfcVte" den een voet op de Veïauvn te bekomen, rqjflukt zijnde, vond Hoog-

gens Wotrde» gedachte Sijn Hoogheyt goed, om 't felve te tenteeren aan de Stad

Woerden > terwijlen de Franfche met veel volk op 's (jravenland de

aótienvan Sijn Hoogheyt noch obferveerden , diehytegens Naarden

foude mogen willen ondernemen. Om dit deffeyn te beter fucces te

doen nemen , gaf Sijn Hoogheyt ordre , dat men den Vyana door
ordineert een looien allarm op T^aarden, en door een loofe attaque op de Vaart

mei^
3 "" immiddels foude allarmeeren , en haare macht cliverteeren , welk

laatfte mede groote onfteltenifle onder den Vyand caufcerde , zijnde

60. a jOi Mariniers onverwacht aan de Vaart aan land gekomen , die

uyt de daaken van de huyfen op den vyand fchooten, waar op de Vyand
defelve van onderen in den brand (tak , die terwijlen fich de Mariniers

na haar vaartuyg weder falveerden , fovehement toenam, dat daar

-

befet de paf- ^oor de Kerk en diverfe huyfen in de afch raakten. En op dat de Stad

mfrden on- Woerden van de zijde van Vytrecht niet foude gefecon deert werden >

h\ w" hadde Sijn Hoogheyt feer voorfichtig georclineert , dat den Heer van

znjiefttw, Zuylefleyn Generaal van de lnfariterye met het Regiment van den

Cjraafvan Solms en eenige gedetacheerde Compagnien de Stad in de

nacht tulTchen den 10. en 11. Oélober foude voorby paiTeeren , en

-poft vatten aan Grovenbmgge tulTchen Vytrecht en Woerden , gelijk

dien Heer ook promtelijk executeerde, fmijtendeirt der haatteen fo

fufficant Retrenchement na de kant van Vytrecht op , 't welk hy met
cenig Canon beplante, dat de advenue niet te paileeren was; Doch
alfo hy dit fijn Quartier van achteren, -te weten na de zijde van Woer-

den > open hielt, vraagde hy de Huys-luyden aldaar wonende, offer v

ook eenige paflagiè was , om van achteren overvallen te konnen wer-

dcu ? waar op fy antwoorden van Neen ; Dewijl hem nochtans gera-

den wierd feeker kleyn Poldertjen door te fteeken , daar door hy ten

vollen foude konnen geruft zijn , fo wiften de Huvs-luyden hem fulx

afte bidden , met abfoltiyte verfeekeringe , dat de Franfche dien weg
en onder niet konden heen komen.

i^Hmnf Ondertuflchen greep de Heer Crave vm Hoorn' Generaal van de

Artil,
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Artiïlerye in defelve nacht meteenige Militie en Mariniers t'iamen
12. Compagnien poft op Volanet, en de Saag.moien, daar hy in der

! haaft een Batterycdede vervaardigen, en met 12. (hikken Canon be-
t

fetten, om Woerden te befchieten , hebbende immiddels den Baron
i

de Libergen meteenige Cavalleryeen 8. Compagnien lnfanterye de
1 paffagie by JMontfoort laten befetten , om van achteren niet 'over-

vallen te werden.

's Morgens om 4. uyren , als men op de Stads Wallen het aanna- woerden
deren van buyten de Stacfhemerkte , riep men aanftonts door alle raakt

'm &
ftraaten allarm , men beyerde op de klokken , men klopte op de huy-

aim
'

fen , men fchoot met mufejuetten > men roerde de trommels , en men
maakte een groot gefchreeu en allarm , uyt vreefe, dat men foude

verraft en overvallen werden , waarom men aan de Stad van Vjtrecht

met het aanfteeken van takke-bollehen op d'omgang des Toorns van
de Groote Kerk zeyn gafvan hunne noot en nootfaakelijke affiflentie

,

welk vuyr door een zuyden-wind fo fterk wierd aangedreeven , d;.t de ?n de Toom
leyen van 't dak fprongen , en 't hout de vlam vatte, die de Toorn met

'n bia,ld
'

4. Franfche in korten op de Kerk nederftorte, en defeivemet 15. a 16.

huyfen. in de aflche leyde.

Immiddels was Sim Hoooheyt in eyqener perfoon aan de Bode- t

S:J» ll"?* fjn

CC •
1 1 r- 1 t 1 r 1 n •

komtfelfs
graane zijde de Stad genadert, om delelve met 4 Regimenten te at- voor Wo*~

tacjueeren , en alfo die van binnen bevreefdèn , dat het volk van Sij'n
dou

Hooghejt in de panne-bakkeryen onder de Stad de aanfïaande nacht

mochte komen logeeren , fonden fy tegens den avond eenig volk der-

waarts , om defelve in kooien te leggen , doch wierden docr de Mi-
litie van Sijn Hooghejt in 't begin beiet,en de brand-ftichters na binnen

gejaagt. Op 'tfien van den brandenden Toorn ontflont in lijnrecht ¥1tr?ft

een groot allarm , want alle Franfchen- en S\ritfers trokken vcort na o* er in ai-

'cle wallen, alle huyfen wierden ^eflooten , de burgers wierden re-
,arm

>
e" ds

r 1 1 t/r- 1 n 1 11 1

Franfcne
icneyden , alfier 4, a 5. by een Itonden ,' en men deae met Canon dry rekken «a

zeyn-fchooten aan die van Woerden, beloovende haarluyden daar
lfoerdin'-

mede fecours , gelijk des avonts ook meeft alle de Militie onder d.cn

Hertog van Luxenbmg derwaarts trok , werdende gevolgt van het

Leger , dat omtrent v
s Gravenlavd gecampeert lag , om Naarden

te dekken tegens alle infultes. 's Nachts tuifchen 2. en 3. uyren dede doen een at.

Lwxenburg mft 8. a 9. duyfent mannen op 't Quarticr van den Heer -S^an^en
van Zuylejlejn een furieufen aanval , maar wierd even furieus ont- #<« ™n

moet , fo dat hy gedrongen was met verlies van veel volks af te
*"y ^itJ,z '

wijken,
•

Mmmmrn 5
's Mor-
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ign mc»heyt 's Morgens vroeg zijnde den 12. Otlober, als Sijn Hoóghejt een hee-

SiS"" vige attacjue.op de-Sta Wlede , die hy in p'erfoon, niet fonder groot

pericul, couragieufebjk aanvoerde , tjuamen de Franfche de Hof-poort

met een groote furie uycvallen, doch wierden vehementelijk gere-
m

poimeert, fodat fy met verlies van eenig volk, daar onder 18. Offi-

cieren waren, met fuiken fchrik weder na binnen
\ vluchten , dat fy.

de poort een lange wijl openlieten, die 's Princen Volk licht foude

ingenomen hebben , fo 't felve maar voort getrokken ware.

De Franfche Den Hertog van Luxenburg fiende , dat de Stad in fijn aanfien en

wec/i""- picfentic feekerlijk foude verloren gaan, in cas fy niet haaftig; ont-

raqueopden iet wierd , refolveert voor de tweede reyfe een uyrerfte eftort te

l%y
V™ ''y ' doen, op 't voorn. Quartier vanden Heer van Zuylefteyn., daartoe

de heyloofe boeren hem defelve paiiagie langs den Houdtj\ op Ka-
mcr)\?n Krtijpin aanwefen , . die fy den Heer van Zuylejleyv ver-

feekert hadden, dat niet te paifeeren was; Hy. detacheert daar op

2000. mannen , die over de knien door 't water marcheerden , en het

vooifi. Quartier van achteren , daar 't open lag, attaqueerden, doch

fuiken ' refiftentie vonden, dat fy weder hadden moeten retirceren»

by aldien fy 'van 't geheele Leger niet waren gefecondeert geworden,
dien fy mee- door welke a/liftende de poft van Zaylcfteyn fodanig geforceert wier-

' de , dat alles in confufie en op de vlucht raakte , behal ven een ''ge wey-
nige , die ten dcele neder gemaakt , en ten deele gevangen wierjdenj:

.'

werdende onder de doden mede gevonden den hoog-gemelden Heer
van Zuylefiejn , en 'den Heer Schimmel-penning gewefene Gouver-
neur van Zutphen.

Dend?ppe- De Heer Graaf van Hoorn het vluchten der verflagene van ver-
%

l^nHoori ren aanfiende , trok defelve te gemoet, en konde met alle perfuafien

haar niet doen bedaaren,
.
waar door onder fijney^en volk mede eenige

ontfleltenjllè ontftont , die nochtans door fijn encouragement aan-

den^an"" ftonts verdween. Een half nyr daarna verfcheen de Vyand voor den
mannelijk, Poft van den Hoog gedachten Graaft en nam de huyfen , daar tegen

over gelegen in , werdende ten wëder-zijden met Mufquettcn cónti-

nueelijk gefchooten , fo veel men kon4e ; Dit alfo eenigen tijd ge-

duyrt hebbende , avanceerden 15. a 20. Franfche Officieren met een

groot getal Mufquettiers , gevende fich bloot met ikn deegen in de
eene, en den hoet in de andere hand, roepende : guartier , goct

panier' Mefficurs , en verfochtcn den Commandant tefpreeken;
Den Heer Graafvan Hoorn meenende , dat fy Quartier verfochtcn,

1 riep, datfygoet Quartier 'fouden hebben, daarop fy antwoorden,

dat
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dat men dan -de Wapenen foude nederleggen. Hieruyt bemerkte den ' »

' Hoog-gemelgen Graaf, dat fy malkanderen niet verfton den, warom
hy een groore charge tegens hun liet doen, daar door een goet deel

van hun dood bleev.cn. OndertuiTchen waren veele van den Vyanc!
genadert tot dicht by de Stads\poorte , waar tegens fich de Graaf de
•nacht tevooren'fo wél hadde getrencheert, dat de Vyand door een

groote fbrtie, die hy aldaar maakte, defelve niet kefhde forceeren ,

en ook het fecours, dat v$n de andere zijde van 't Canaal quam , niet

konde embarqueeren. De'

L

1
. Colonnel Palm fiende den Vyand in DeCoionn©

confufie geraaken , ging tegens hem af met de Sabel in de hand , enqueettdeïi.

floeg hem in route , fulxs dat hy tot tweemaal gerepoüfleert en ge- Vyand mct

dreven wierd tot in den poll; , dien hy geoccupeert haddevan den

Heer van Zujlefcyn , daar hy vaft bleef. In dele refcon tres wierden

veele gevangene vedoft , en een verloren Vaandel weder gekreegen,

als mede veele Vyanden gevangen genomen, en een Vaandel verovert,

dat in den Haair öjj> de Groote Saai naderhand opgehangen is.

Sijn Hoogbep fiende , dat niet tegenftaande een groote partye van Sjjn H*oghCjt

den Vyand geflagen was , men echter niet en foude konnen beletten,
trekca *

dat het fecours niét eynddijk in de Stad foude komen, ter oorfaake dat
*

de communicatie van de Quartieren door het verlies van dat van den

Heer van Zuylefleyn gebrooken was, fond een fchrirtelijke ordre aan

den Graafvm Hoorn -, om fich te retireeren , dewelke voor fijn af-

trekken heftig op de Stad liet canonneeren , en om den Vyand noch

meer te ontfetten , dede hy haar in den naam van Stin Hsoghejt fom- De Gr.tafi

meeren , om de Stad over te ^even , hun te kennen gevende , dat eyffhtT*

het fecours was geflagea , en by al dien fy fulx niet en deden , dat fy suiiop.

dan geen quartier fouden hebben; Waar op de Franfche uyt de Stad

fonden den Majoor la grande met 2. Officieren, dewelke verklaar-

den , nademaa! fy de eerfte van de oude Compagnien , en 2000.

fterk waren, dat fy van geen overgeven fouden konnen fpreeken, voor

en aleer de BrefTe was gemaakt , waar uyt wel af te nemen was , dat fy

s^noegfaam geperfuadeert waren van de nedérlage van haar fecours

,

want fy felfs genoegfaain van de Wallen hadden gehen , dat haar voik

was gaan lopen , en kenden mede een goet deel van haare Officieren,

dieby de Stads poorte dood lagen.

Als dcfe Officieren weder na de Stad keerden , liefde Cjraafvan

Hoorn weder h.-el fterk canonneeren, <\3rwijlen hy den Baron de

Libergen liet weten , dat hy met fijne C', ^-illerye en Infanterye te mg en nekt

foude avanceeren tot Linfchoten* en terwijlen hy al fachtjes dede af-
mc e **

fakken
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fakken'het gene hem daar aan Ammunitie noch refteerde j waar op hy

in perfoon volgde met al fijn Canon (behalven 2. Veld-ftukjes , die

in 't water raakten) en met al fijn Volk , beftaande fijn geheel verlies

in omtrent 150. mannen fo doden aLs gequetften, dewelke met de ge-

bleevene in 't Quartier van Sijn Hoogbeyt en van den Heer van Ztty-

lefteyn geen 600. mannen uytmaakten , waar tegens de Vyand ( voor

fo veel als tnen'haderhand uyt hem felfs heeft: konnen vernemen ) ver-

loren hadde aan doden , en die daar na noch aan haare quetfuren qua-

men te overlijden wel 2000. mannen, onder dewelke 158. Offi-

cieren getelt wierden, 't welk de refteerende Franfche Officieren fo

vreesachtig maakte , dat weynige naderhand haar vrywillig prefenteer-

den , alfiTer een exploit op handen was , maar wildenom de beurt eerft

looten , en verbitterde haar in fulker voegen , dat fy uyt gramfchap het

doode lichaam van den Heer van Zttylefteyn , 't welk fy op 't Kafïeel

tot IVoerdetr hadden gebracht, in 't aanficht leelijk ïheeden en kurven,

en naakt voor de honden wierden , doch wierd door veel fmeeken en

bidden van den Schout eyndelijk van daar gebracht , en na 't Leger van

;

Sijn Hoogbeyt! tot Niettwer-Brugge géfonden, van waar 't klvc , om
begraven te werden , na Breda vervoert wiêrd , daar van den overle-

den Heer Gouverneur was geweeft.

Woerden aldus ontfet zijnde moft lijden , dat de Franfche alle de-

huyfen, panne-bakkeryen en een faag-molen , die 0111 de Stad lagen,

in kooien fetten , en alle de boomen ar kapten , om de Stad daar mede
te fbrtifïceeren , daar toe yder Burger en Soldaat 4. pallifTaden moft

leveren , die recht en tien voeten lang waren , werdende alle de omge-
legene boeren met dreygementen van haare E)orpen en Huyfen te ful-_

leja afbranden , gedwongen , om te gelijk met de Burgers aan de Ve-
ften , Dammen en andere werken te arbeyden , fo dat fy in korte dagen

uefe Stad feer redoutabel maakten.

De oude Hiftoricn leeren ons , als de TZomeynen door Hanubai
Generaal der Carthaginenfen in den tweeden Tnmfchen Oorlog

tot 4. reyfen toe fo ellendigen nederlaag hadden gehad , dat ook

decordaatfte mannen van het behout van haare Republijk defpercer-

den , en van fins waren, om met haare Vrouwen, kinderen cn.be-

fte goederen elders heen te vluchten , daar fy minder miferabel het

reftant van haar leven mochten eyndigen , dan fy hier te gemoet fa-

gen ; en als den Raad van Romen , geen de minfte kans fag , om
Hmmibal , ( die immiddels de militaire krachten van fijn Hcyr-Leger

door de delicien en luxtirien van het plaifaute fcapna 'fodanig ener-

veerde,
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veerde , dat hy naderhand niets van remarque daar mede heeft uyt ge-

richt ) ofdoor een Defenfiven , ofdoor een Offenfiven Oorlog uyt

It.üien te verdryven , dat Pubk fom. Scipio , zijnde een jongeling wort door

vm 24. jaaren, met het bloote fwaart den dood hadde sedrevet aari ??" g
?

<

!
if

;!

i i i» 1 t mt f .^•'O poneert tot

al degeene , die de Stad Romen wilden verlaten, en dat hy al de oude cen Defcn-

infienlijke Heeren van den Raad hadde weten te perfuadeeren, om £ge"?c2r .

s

het overige van Romen met goede befettinge wel te verfeekeren , en thaz°>

de gefamentlijke wapenen na Africa te tranfporteeren , om Hmmbai
in fijn cygen Vaderland met een Diveifiven Oorlog aan te taften , ge-

lijk daar op de Romeynen ook weder moet vatten, en al haal" refteerende dewelke een

krachten en middelen tTamen brachten, om het Lot van de Fortuvr.e !f"
s
c
°,?

r

,
. . * mcccï naald!

voor de laatite maal noch eens te probeeren , en een uyterfte efrort te

doen , 't welk haar fo wei fuccedeerde , dat die van Carthago haaren

Overften Hanhibal uyt hallen in der haaft weder naar huys ontboden,

daar hy door Scipio in een groote Bataille wierd overwonnen , 't welk

<?en kort eynde maakte van dien blcedige.n Oorlog.

In defc oniè dagen , als de Vereemgde Nederlanden door een haa- HoiUni

ftig verlies vin feer veele Steeden en Forten , en van dry geheele Pro- p°
a

°
n

r

fc

d

^ b .

vincien , buyten alle vermoeden , waren geraakt in Co deplorablen uauwc^

itaat , dat 'ook de cordaatfte mannen en veele Regenten aan 't behoüt

van de Republijk defpereerden , en dat eenige Ingefetene met haare

vrouwen , kinderen en befte goederen airede na andere plaatfen waren

gevlucht, daar heen veele andere itaat maakten , om haar te volgen ,

en als de Politvke en Militaire Raden geen de minfte kans fagen , om
den Franfchen Hannibal (die immiddels de militaire krachten van

fijn Heyr-leger in het plaifante -Vytrecht fodanig verminderde , dat

hy naderhand niets van remarque op den Nederlandfchen Bodem daar

mede heeft uytgericht ) ofdoor een Defenfiven , ofdoor een OfFenfi- ,

wort door

ven Oorlog uyt Nederland te verdrijven , iowiit Sijn HoogheytWil- VanOra»gi

helmus de III. ^Vrince van Oranae, zijnde den rechten Nederland- g
l
d
J^°'

r •
'

. . ntcXi tot

fchen Scipio , en een Jongeling van omtrent 22» jaaren , alle ae oude eénDiveifi-

en aanfienlijke Militairen inden Hoogen-Krijgs-Raad , dien hyop ^°
r

°i]cg

den 17. Oflober binnen de Stad Gouda beleyt hadde , te perfuadec- vrankii>i-,

ren , om het overige van den Geunieerden Staat met goede befettinge

vel te verfeekeren, en de gefamentlijke wapenen na 4e Frouteren

van Vrmkrijk. tc tranfporteeren , om den Franfchen Hamiibkl in of

omtrent fijn eygen Vaderland ook met een Diveifiven Oorlog aan te

tallen; Op welken raad de Nederlanders weder moet vatten , en al opKcope

haar reiteerende krachten en middelen .tTamen. brachten 3 om een
v

d
a"

n
°
uc
s^

N nnnn nvt er- •
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ais Romen uyterfte efFort te doen , op hoope van fo goeden fucces , als 2\o-
haddc. men hadde.

s :jn Hongheyt Sijn Hooghep befette daar op de vijf Frontier-Poften van Holland

X°°a^l !i

e
met genoesfame Militie , en recommandeerde de Poften van Muyden

x oitcn van *o o *

HoiiMdmlt en Weefp aan den Heer Veld-Marfc'hall^ Vorfx Mamlts , van Bode»

irrave aan den Graaf Koningsmark^, van Goede'fan Verwellens Sluys

aan den Cfrave van Hoorn, van Schoonhove aan den *JM,arquisvan

maakt groo- Weflerlo y en van Gorcum aan den Heer Veld-Marfchalk^ Wttrts j

ï? n^den ^y f°nd patenten aan alle de Cavallerye langs de Zee- ftrant, om na

optocht, Gouda en Tjotterdam te marcheeren, werwarts hy mede dereftee-

rende Cavallerye en veele Infanterye uyt Holland commandeerde j Hy
dede alle nodige Artillerye, Ammunitie, Vivres en vordere noot-

fakelijkheden aanbrengen; Hy liet meer als 800. Binnenlands-vaar-

ders preflen , om al 't voorn. Volken Trein van Gouda en "Rotterdam

na de Brabantfe Frontieren te tranfporteeren ; Hy ordonneerde haar

komt op de Rendevous tot Rofendaal en Wou \ Hy belafte de Baronnie van Breda

*?«2S?: dervvarts 11. hondert duyfent ponden hooy te verfchaffen. ; Hy bracht

***h te wegen by den Cjraafvan *Jfytonterey Gouverneur van de Spaanfe

Nederlanden, dat hy alle fijne macht , diehy mifien konde, met het

Leger van den Staat conjungeerde; Hy nam fijn affcheyt van alle

Hooge Coiiegien inden Haao- en reyfdena Rofendaal , daar hy het

Lêaerop d^n 7. November monfterde, en fterk bevond ruym 23.

duyfent mannen , dewelke in der haafttot 30. duyfent aangroeyden,

beftaanne in 18. duyfent Ruyters , 2. duyfent Dragonders en 10. duy-

fen mannen te voet ; Hy commandeerde dit volk , en trok daar mede •

*° mar- op cicn 8. dito inPerfoonop naar ejftïaflricht , daar hy den 11. dito

'ukkig arriveerde, en van de Heeren van de Magiftraat en van het

Capittcl van Noflre cDame en van S'. Servaas gecomplimenteert

,

_rd ; werdende onderwijlen in al de Kerken van de 4. behoudene-

Provinciën uyt laft van haare Ho. tjfyïog. Teer yverige gebeeden uyt-

geftort , ten eynde de Goddelijke Majcfteyt de Perfoon van S;;*

Hoogheyt en deffelfs DeiTeynen geliefIe te begnadigen.

over Op defe tïjdinge ftont de geheele Wereld verfet , elk admireerde

;. er _ den fchielijken optocht van Sijn Hoogbeyt , en elk verwonderde fich

over fijn groote macht , die hy mede bracht uyt den V'ereenigde Staat,

die onlangs voorheen fonder macht was geweeft , zijnde daar en boven

de Hollanifche Frontieren noch genoegfam befettegens deinvafien

derFranfche, die onder den Hertog van Luxenburg in haare nieuwe

conqueften lagen y Niemand konde begrijpen , hoe de groote macht

Ö

en
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en vooripoet vanden Wereld-dreygenden Koning' Louis infowey-
nig wecken konde veranderen , dat hy op fijne Frontieren wierde ge-

braveert door een Leger , dat om fijne fwakheyt fich even voorheen

niet hadde durven hafardeeren , om tegens een van fijne vier Legers te

ngceren , die hy in 't Veld hadde. De Keur-Vorji van Keulen kreeg #,„,.. #,„/„„

van defen wonderlijken optocht fuiken apprehenfie , dat hy fijne Per- vI»cht van

foon binnen fijne Refidentie-Plaats Bon niet langer dorft hafardee- '"',

ren , waarom hy fich binnen Keulen , met confent van de Magi-
' ftraat , falveerde ; Den *BiJ[cbop van Straasburg vond fich ten tijde de ziffcho*

van defen optocht over al fo prigerüft van wegens de onruft , daar in hy ^"J"^'
de Chriften-wercld , als een principaal ïnltrument hadde helpen ilee- nauwe.

ken, dat hy fich nergens alleen dorfte vertrouwen, maar altijd be-

fchennt ging met een goet getal muTqüétfiefs tot eèn lijf garde ; De
fchrik defer beyde verfchrikte wierd noch grooter , als iy moftcn lij-

den, dat het Aarts- Sticht van Keulen onder contributie van Sijn

Hoogbeyt geftelt wierd; De Staten van Lh)\ fonden Sijn Hoog- cn die van

beyt feekere Gedeputeerdens te gemoet , om hem te compïimentee- inkomen,

ren , en in gelijker manieren , als iy den Koning van Frankrijk^ in fij- tegemoet'

nen optocht gedaan hadden , te regaleercn met een heerlijk Banquet,

met 4. Voeder-vaten Rijnfche- en 15. a 16. hondeit Boutelles

Franfche wijnen , w7aar op ook een Traóhat volgde , daarbydevrye

Commercie tu (Tenen de beyde Natiën en de Neutraliteit van den

Lande van Luyk v alt geltelt wnerd , in gevolge van 't welke de Luykfe

Boeren het Leger van Sijn Hoogbeyt van alle behoeftigheden ook
abondantelijk provideerden.

Den 15. November decfe Sijn Hoogbeyt al de Cavallerye door

Majlricht in 't Land van Over-maas marcheeren, alwaar defelve

fich omheen Elfden campeerde , en een Brugge vervaardigde , die fy

boven Navaigne over de Maas floeg, ondertuffchen dat veel Ca-

non en andere Oorlogs-gereetfchappen uyt het Magazijn van Ma-
firiebt voor den dag wierden gehaalt , en al de wagens en karren daar

om heen gepreft , tot transport van alderhande Ammunitie en Vivres,

en voort alles geprepareert , dat tot een grooten optochten wichtig

defieyn behoorde.

Voor 't aangaan van defen Oorlog hadde den Franfchen Minifter Tongere»'e»

de Louvoy met den 'Bijfchopvan Straasburg in den naame van den hinden v"n

Keur- Vorft van Keulen als Trince van Luyk. geaccordeert , op pre- vrankrijk,

text, dewijl de Koning van Vrankrijk de Steeden van Tongeren en

tJHafeyk^ tot defen Oorlog nodig hadde, en dewijl het 'Sticht van

Nnnnn 2 Luy

\
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Luyk. die beyde Steden, in cas van vyandelijke attaque, fwaarlijk foude

konnen defendeeren , dat de Frince van Luyi^ defeive foude {lellen in

handen van den Koning , diefe op fijn eygene koften foude laten forti-

ficeren , onder conditie van reftttutie , fo haaft de Koning ^JfyCaftricht

foude hebben verovert, of fo haaft een generale Vreedc foude ge-

troffen zijn. In gevolge van dit accoord waren te defer tijd die beyde

Steeden met Franfch Garnifoen befet , 't welk dag en nacht werkte aan

haare fortificatien , vreefendeelk, dat het fijne beurt foude vallen, van

belegert te weiden , waar van de Koning binnen Paris kennifle be-

komende , font aanftonts een expreflen na Charteroy , met ordre aan

den Gouverneur tSHontal, dat hy met alle de Cavallerye uyt fijn

Garnifoen fich ylings binnen Tongeren foude begeven , orn 't felve als

Montdikomi Gouverneur te defendeeren. tSWontal die door fijne vaillantife ge-
ia-Tongere».

i:ner jtecrt nacJ cfe de digniteyt , daar toe hem de Koning geavanceert

hadde , vigileerde op defe ordre ook fodanig , dat hy met fijne ruyterye

daar behouden binnen quam , niet tegenftaande de Stad door de Voor-
troupen van Sijn H.oogheyts Leger en 't Spaanfe fecours al berent was,

dewelke op dea 16. November verfterkt wierden met de geheele

Ruyterye , invoegen de Stad aan de zijde van <Jfytafricht tot Sichen

door Sijn Hoogheyt , en aan de andere zijde door de Spaanfe dicht

berent en beflooten was.

*?»' Ha<»hi t ^fö Hoogheyt door fpions verftaan hebbende , dat den Comte de

naakt def- Dtrras » die. fich op de aankomft van Hoog-gedachte Sijn Hoogheyt

7u
°^ Dh

~ raet 6> duyfent paarden van Mafeyk^ na 't Land van Gulijk^ gereti-

reert hadde , aan de Roer gecampeert lag , daar hy licht konde verraft

n\ overvallen werden , dede den Hogen Krijgs-Raad convocceren , in

dewelke hy de goede occalie , om Duras te flaan voorftelde , en den

Graafvan Martin Mature de Camp en Generaal van de Spaanfe A4i-

litie verfocht, dathy die expeditie met fijne prefeiatie foude gelieven

bj te wonen , 't welk (fonte de Martin
(
gelijk in die tijd gefeyt wier-

de ) eerh\wat foude geexcufeert hebben , op pretext dat Duras ge-

afHfteert was met volk van den Keur-Vor(l van Keulen , dewelke by

lijnen Koning neutraal was, doch daar na noch refolveerde , om met
Sijn Hoogheyt- op te trekken ; waar op den 29. I^ovember alle de

Veld-ftukken weder binnen Mafricht gebracht wierden , werdende
op den 30. dito van al de Cavallerye en Dragonders gevolgt , dewel-

ke feerhaaftig tot Mafricht over de Brugge na 't Land van Galijk.

marcheerden , doch vonden Duras al geè'fcampeert , alfo defeive op
de advertentie van de refolutie in den voorgemelten Krijgs-raad geno-

men

j

rat,
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mcnf-chovcrde Roer gefalveert, en de Bruggen by Linmch achter ,

fich argebrooken hadde , retireerende met grootc dag-reyfen na 't Le- r«vlucht,**

ger van Dttc deTurenve , dat aan de MoefeL lag, om de Keyferfche
en Drandenburj>ie Legers te obferveeren.

Terwijlen 'Sijn floogheyt zeyn maakte, om de Roer van wegens sijn Hockeyt

\ hooge water tot Roermont tepafieeren , rukten dry Regimenten, als JfflJSJj,
van Reaumom-, «yi'tannemakjr en Ktlpatrik. onder den Colonne]
ssifquin met 4. fwaare Canons en eenige Ammunitie-wagens op den
6. December voor 't Kafteel Valkenburg , dat door 200. Franfche

onder nJMonjiettr Marfillac befet was , 't welk fy met den dageraat

van den 7. dito fo heftig begonnen te attaquecren , dat het Garnifoen

om 4. uuren na den middag al genootfaakt was , om fich op difcretie

van den Graafvan Waldek. > die hier commandeerde , over te geven,

werdende behalven 1 2. Stukken gefchuts en veel voorraat van oorlogs

en levens behoeften ook eenige Franfche Capiteynen, en veele mindere
Officieren met 170. Soldaten als Prifonmers de Cjtterre binnen Ma-
ftricht gebracht , en in de Kerk van S e

. Servaas opgeflooten.

Hetprincipaalfte defleyn van Sijn Hoogheyt bleef in deifelfs Cabi- en federeert

net fo gefecreteert , dat ook de hoogde Officieren daar van onkundig fi
'
nc dcir«r-

waren; Sommigemeenden , dat de intentie van Hoog-gemelde Sijn
" *

Hoogheyt was , om door het conquefteeren van Tongeren enAfafeyk^
de Franfchen de paffagie en alle toevoer afte mijden, om defelve in

haare nieuwe Conqueften te benauwen ; Sommige meenden , dat den

Optocht al'een aangeleyt was, om het Leger ouder Cor.te de Duras te

raïneérèn* Sommige oordeelden , dat Sijn Hoogheyt voorhadde,om
fijne en de Spaanfe Macht met die vanden Keyfer en Keur-Branden-

burg te conjungceren , en fo gelijker hand den 'Rijn af den Vyandop
't lij fte fikken ; Enfommige hiftineerden , dat Sijn Hoogheyt gere-

folvccrt was, om frankrijk regel-recht in te trekken } terwijlen de

gecombineerde Keyferfche en Brandenburgfe Volkeren, die by de Ri-

vier de M-ain gecampeert lagen , een inval in hatharingen fouden

doen , doch fiende > dat mix niet voortging ter oorfaake van de onwil-

ügheyt der Keyferfche , feyden , dat de Spaanfche Sijn Hoogheyt ver-

focht hadden , om Charlercy te verrafTen , uyt oorfaake , dat het fdvc

van fijnen Gouverneur en Cavallerye ontbloot , alleen maar befet was

met noch omtrent 800. foldaten . en 300. land^luyden ; Jafommi-

ge malcontente en qirat-aardige Ingefetcne van de Vereenigde Ne-
derlanden , dewelke op de tijdinge van 't minfte fucces van Sijn Hoog-

heus wapenen hert-feer fetten , en alle viiainie dikwijls opentlijk

Nnnnn ? uyfe.
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uytbraakten , feyden ,, dat Sijn Hoogheyt den Staat van alle militie ont-

bloot hadde , met intentie , om den felven benevens de geheele Mili-

' tie, volgens feeicer aecoord, in 't geweld van de Franfche te leveren.

Doch wat eyq;entlijk
(
dek malitieufe fufpicie aan een zijde gefet)

het fecrcet van defen optocht \s geweeft , konde niemand penetreeren,

maar de geheele Wereld (tont verwondert , en de Koning van Vrank?

ri]k_ met fijn geheele Hofverbaafden , nemende hy felfs refolutie , om
inperfoon te Velde te trekken, op de tijdinge, dat Sijn Hoogbefv

berent £*«»- fidvopden 16. December met alle macht onvoorhoets voor Oka'A

Icroy hadde nedergeworpen , ais 'tfelve met io {"wakken G^'Hiocn

doch wort voorfienwas, gelijk hierboven gemelt is. Dele Verwondcringeen

fucc«"
c-°

et
Verbaaftheyt fouden te grooter zijn geworden \ by aldien defen confi-

fniftecït derablen aanflag van een goeden uytilag niet ware gefruirreert gewor-

den ten deele door den Hemel, en ten deele door de vigilantie van

Gouverneur tJA/tontal ; Wat den Hemel aangaat, die quam de Aei
door den fubitelijk met fuiken vebementen koude befluytcn , en de Soldaten in
.eme,

, t y^j^ v jnnig aan ta{len , dat de
#
eerlce en veelevan de laatHe <i

door ftijfen onbeweeglijk wierden , fo dat Qodrleroy' geenfins konde

geforceert werden , moetende het Canon weder te rug gebracht wer-

den , dat met meenigte geembarejueert en op weg was , om langs de

nataas en Sambre na Charleroy gevoert te werden,

endoor De Gouverneur fJtytontal y die Tongeren was komen feconde'e-

Montai, die ren 9 fiende , dat hy met geweld binnen het berende Charleroy niet

komt door konde komen , gebruykte dit (Irategema , dat hy midden in een troup
een firate- van £0# RUyters , die alle Orangie Veld-teekens om hadden , en door

'

den Collonnel du S'-. Clar aangevoert wierden , recht op 't Spaanfe

Quartier onder den Graafvan Martin quam aanrijden , daar hy op
den 18. 'December 's morgens om 7. uyren met het geven van het

Woord , dat hem finiiterlijk was gecommuniceert, en met haar te noe-

men Volk van den Hertog van Holfteyn te zijn , twee Wachten paf-

feerde tot de derde en laatfte toe , dewelke door een fcherpe examina-

tie_. Wie fy waren , en van waar fy quamen &c, den voorften van

haardede refolveeren, omuyt te roepen Vive Ie Roy de Trance tot

een Lofe, dat fy alle fouden efcappeeren na de Stad toe, gelijk fy

ook alle haarepiftolen te gelijk op de Wacht loften, en haare paar-

den de fporen gaven , rennende met eenen courier tot voor de poorte

van de Stad , door dewelke (y aanftonts binnen gelaten wierden , tot -

uytnernende vreugde van 't gealtereerde Garnifoen , dat door de pre-

tentie en animeusheyt van haaren Cjouvernettr weder begon te herle- -

ven>
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ven , en (o fterk met Mufquettcn en Canon uyt de Stad te fchieten , en

een uytval te doen , dat onder anderen Don Pedro de Velafco en

Mon\r, de Louvigm gequetft , en den Baron van S'. fan metMr
. By-

lant Cornet van Sijn Hoogheyt gedood wierden.

De exceffive koude continueerden met fuiken fclheyt , dat veele

foldaten en paarden dood vrooren , waardoor Sijn Hoogheyt ge-

nootfaakt was , het Leger te doen aftrekken , doch geenfins met inten-

tie , om het principale deffeyn te quiteeren , maar fich by provific mee-

fter te maken van de omleggende plaatfen , om allen toevoer te belet-

ten , en by beter faifoen de Entrepife te hervatten , daar toe den

t^i/tarquis de Monpeljan den 22. dito daar aan -volgende uyt ordre $Ü» Hoog-

van Sijn Hoogheyt het Stedeken 'Bings , dry uyren van Charleroy ge- teerX^,"

legen , emporteerde > daar hy goeden buyt , en 300. Franfche en Swit-

fers prifonniers maakte , werdende daar binnen tot Gouverneur ge-

ftelt den Heer van Langeral^ met een Garnifoen van 1500. mannen.
1 Maar dewijl de koude eer vermeerde als verminderde , fo dat het on-

mogelijk was voorde Militie langer in Campagne te harden > wierd en trekt

de Fortificatie van Bings geruineert , de Stad 't meeft uyt geplondert

en verlaten , het Leger gedilfolveert , en de Troupen weder na hunne

Garnifoenen geyoert , blyvende een groot getal menfehen en paarden

door kouw en ongemak onder wegen leggen.

De felve koude, die het loffelijk Dclfeyn van Sijn Hoogheyt haddc

gebrooken , was ooifaak , dat de Franfche ook een Deffeyn onderna-

men , by welkers fucces Holland een Theatrutn van alle onmenfche-

Iijke actiën > en een Spiegel van de fchrikkelijkft verwoefcingen foude

zijn geworden , even als de 2. fchoone Dorpen van Bodcgravc en

Sxwtntnerdam , dewelke ten eeuwigen dage fullen getuygen , dat de
h e

°

y

°

c

"
e

r

r

d,§"

Franfche fol daten veel meer Gedrochten als Menfehen zijn , en flat fy Franfchcn,

door haare-vervloekte moordadigheyt , door haare verdoemde onkuyf- c'himlraVès

heyt , en door faaare vergiftige en vernielende booshcyt met recht geieekcn

mogen vergeleeken werden by 't Monfter, aan 't welke de Poctcn
I/ '"

den naam van fóim&ra gegeven hebben , dat een Leemvs-hcoft heeft,

't welk een verflindent vuyr tot fijne keel uytfpuwt \ dat het lichaam

van een Bok^ of Geyt heeft , en de achter feteeiéïJ en Haart van een

Draakjwazr mede de Poëten de voorgenoemde dry groote ondeugden

uytbeelden. De waarheyt van defe gelijkenifle fullen moeten beken-

nen alle Lefers , die dit vreeflijk Gedrocht niet mede gelijk zijn , wan-

neer fy in 't vervolg op \Theatrum van *Bodegrave en Swammerdam
I (uilen Hen compendieufe Vertoningenvan al 't gene, dat horribel is.

De
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De aanlegger van defe Tragosdie was de Gouverneur van Vytrecht,

die fich fchrijrt Hertog van Lnxenburg en Tiney , cm dat hy tot Ge-
malin getrouwt hadde de dochter van den Cjraafvan Tormere , wiens

Vrouw de outfte dochter was van Hendrik , de laatfte mannelijke

erfgenaam der NalcÖrnelin^en van Tieter , Naam-hertog van Luxcn-

/Wg. Sijn Vader was TranCois , Heer van Bontevllle , die om veele

Duellen en diverfe Nederlagen van perfonen van Staat binnen yimjg

op den zi.Iuny 1627. önthooftist cis deffelfs Gemalinne

van defen voorn, Hertog fwanger ging , die na fijn Vaders dood is ge*

booren , en deflelfs bloet-dorftigen aart heeft overgeerft , fo c'at hy na-

maals niet fchxiktèTtféermaalen te feggen, dat hy Vod kier ever d .

dat hy hem[onder deernis en medelijden bad doen neboren werden , om te

bcqfiamer te z,ijn tot dienji van fijnen Kónirijr, en Voi executie van dejfelfs

dtjfcynen. Monftreufe woorden van een Monftreus menirch , dewelke

daar door God befpot, fijnen Koning aan alle wreedheeden mede-

fchuldig , en (ich felfs tot een Exempel maakt van een onmenfchclij-

ken Tyran , die van wegens fijne Tyrannie een fchandelijke geheuge-

niffe fal nalaten , fo lang de Hiftorien leven,

Defen Gouverneur na lang overleg bemerkende, dat Holland we-

gens 't Water en wegens de Fortincatien op alle advenues geenfins

kondegeiorceert werden, ftelde fijn grouwelijk voornemen tegens

Holland uyt ter tijd toe , dat door de vorft een harde grond , en door

het fs een vafle brugge mochte geleyt zijn , om daar over ter zijden

van de Poften heen te trekken tot in 'thertevan Holland, daar hy

nevens andere Plaatfen den Haaz als een Canhavo tot den grond

toe meende te verdelgen , en tot afch te verbranden , gelijk fulx

voorname Franfche Officieren naderhand felfs bekenden , meenende
dat door de totale deftruftie van dePlaatfe, daar de Hooge Overig,

heyt en 's Lands Collegien refideeren , de glorie van haaren Koning
foude voldaan werden.

Tot defen grouwelijken aanflag neemt Luxenburij de eerfte vorft

waar, die 5. a 6. dagen voor Karstijd begon in te vallen, hy ont-

boot uyt alle de nieuwe Conqueften , die met Franfch Garnifoen be-

let waren , de befte Militie naar Vytrecht ; hy gafordre aan 't meefte

Xrijgs-volk in Vytrecht en 't Sticht, om haar tot een optocht paraat

te houden ; hy dede uyt het Magazijn veele ys-fpooren en andre in-

ftrumenten onder de Soldaten omdeelen ; hy liet fakkels en toortfen

prepareeren , om daar mede brand te ftichten ; en hy beforgde ai wat

hy met den Hoogen-Krijgs-raad nodig achte , tot Hollands cleftruclie.

Het
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Het vriefent weer veranderde immiddels tot een dooy , die niet langer

duyrdealstotKarsdag, wanneer de felle koude Luxemburg dedere-

fblveeren , om den dag daaraan lijnen optocht te beginnen , met 3I de
Militie , die by tot 6500. mannen te voet > en 18: a 19. hondertte f/f**

fi"1

paard by Vytrecht tot een Leger formeerde , dat hy met defe. woor- '

y Ct"'

den tot haar devoir aanmaande: Gaat heenen> mijn kiutUrm , rooft* coü"gccxt

dootyfehent , enfa menjetsgruwlijkfr &t geweldiger kfrn fadrijvèu$ z.ijt godioofe

met traag daar in ", op dat ti^Jie , dat ik. tó« bedrogen hen in tmjvc ver- wo0ldci, 3

kje(iti»e van het puyhjtjt 's Konings benden , en op datgy u de eer waar-

dig [ond m*k*n , die fijne Majefieyt u aandoet , metu in een Oorlog te

gebrttjken, die hy alleen voert, omfijn glorie en macht tot aan 't eynde des

werelds uyt te breyden,

Defe aanfpraak , die van niemand anders hadde konnen gedaan wer-

den, ais van Luxenburg, of van gelijken Tyran , en die by geen andere

Natie konde aangenaam zijn, als by de Tyran nique Franfche , maakte,

dat fy met uytnemende vreugde, onder 't geiuyt van Trompetten, pij-

pen en fchahneyen , na Woerden marcheerden , daar fy nauwlijks wa-

ren aangekomen , of het weérfetten fich tot dooyen met een Noord-

Ooften wind, en met een dikke fneeuw,die in 't nedervallen fmolt, het

k de myklofe Franfche voort fo ruykloos maakte , dat fommige uyt

haar veifoêyelijke lafteringen tegens God uytfpoogen, dat fy met haare

Mufcjuetten en bloote degens, onder fchrikkelijke Gods-verloogenin-

gen , den Hemel dreygden , om wraak te willen nemen van de gene,

óïe hun tegenwoordig in haar voornemen belette.

Laxenburg , die niet min ruykloos was , als fijne Soldaten , en die

tegens den dooy in lijn godloos voornemen opiniatreerde , dede het

ys door een Compagnie paarden probeeren , 't welk hy noch redelijk

fterk bevindende , ordonneerde 't Leger , 't welk door de Troupen
uyt Woerden tot io.duy/ent mannen, behalven wel duyfent Officieren,

fterk geworden was, van de Rendevous 's avonts om 10. in/ren op

te trekken , daar mede hy Se^velt gepaffeert zijnde, quam een uyr vopr en , rej. t

-m
den dag te ftuyten voor de Slim-wetering, die door 't aflopende Wa- P«foonmec

ter open was gevloevt. Dit water maakten de eerfte fvvarigheyt , die doch'onN

de Franfche ruym twee uyrenin haaren marfch ophielt , eer fy een ^""
ri
1*1*

fufficante Brugge gemaakt halden uyt de planken en balken , die fy ckn,

uyt de huyfen tot Sewslt braaken. De tweede en noch groorer fwa-

righevt , ontmoete haar , als fy de Brugge over trokken , want fy toen

't vs aan de andere zijde, tot transport vanhaar geheele Leger , te

k bevonden , daai' van ten dcele corfaak was de continuatie van den

O o o o o % dooy,
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dooy , en ten deele de geduyrige ftroom van 't foete water door den

Lekjr^jkf die de Franfche een tijd lang voorheen by de Vaart door-

gefteeken hadden , op hoope van geheel Holland en al de Stee-

den daar door te verdrinken , daar nochtans het Sticht meer waters-

noot leed , als Holland , uyt oorfaake , dat Holland haar over-

vloedig water in Zee konde loflen. Defe tweede fwarigheyt de-

de Luxenburg het grootfte deel van fijn Leger weder te rug na

Woerden fenden, fo dat hy niet meer als omtrent 3500. mannen by

wort af e-
^ behielt > daar hy mede recht op een Uytlegger aantrok , die in de

keert door Mye omtrent de Vogel-koy lag, met voornemen , om defelve te
een uitleg- veroveren 5 en tot gjn dienft in 't vaar-water te gebruyken , doch vond

fuiken vigoureufen refiftentie , dat hy met verlies van eenig volk fijn

voornemen en cours moft veranderen , nemende fijnen weg recht op

Nieukoop aan, dat hy van 4. a 5. kanten te gelijk attaqueerde;

Maar alfo de 'Baillnwvan Nieukjop , die Colonnel van het Regi-

oc door de ment Huys-luyden van Nienkoop en Sevenhoven , en een man van
Huys-iuy- n

'

iet m jn beleyt als couragie was
, 4. Compagnien Huys-luyden van

NienKoy, Nieukoop^-en 1, van Arlanderveen-, op de komfte van den Vyand, in

der haaft hadde by een getrokken , en alle advenues wel befet , vont

Luxenburg op defe plaats ook fuiken tegenftant dat hy voor de tweede

komt voor
maa ' %* cours verfette, en langs de Mje-kade na Sw^mmérdam trok,

Swjmwr- daar hy den weg gecoupeert vond door een opgehaalde wip-brugge, die

eenige Staten Militie bewaarde , waar door hy (o verlegen wierd , dat

hy fich genootfaakt vond, ofdefe brugge met force te winnen, ofellen-
dig te fterven , om reden , dat de dooy hem belette langs defelve weg,
dien hy gekomen was , weder te keeren , en hy niet in ftaat was, om de
poft van Ni-emyerbrug t'overweldigen,die hem belette fijnen weg over

d*t hy ver- den dijk weder na Woerden te nemen. Hy font daar op twee Battail-

lons met veele Granadiers recht op de brug aan, die defelve met groot
gewelt attaqueerden , en niet eer daar van meefter wierden , voordat
eenige mufquettiers onder den Majoor Luide door de Vaart gefwom-
men^ en deover-zijde behaalt hadden, waar op de Staaten Militie

retireerde , en aan den Vyand occafie gaf, Om de Brugge neder te la-

met ^de.
ten > en °ver defelve met gemak tot binnen $tiWtö&è?MMï, en voort

grave , daar na Bodegrave te marcheeren , daar fy oprechten feer vreeslijke

Moort
n

-ton-
Moort-Tonnelen , op dewelke fy als helfche Furiën en affchouwlijke

neeiop- Gedrochten in eene Trag&die te gelijk vertoon derf al wat grouwfam

gïouweiiïke was '> Hier fag men door de vlam de Kerken en meer als 600. huy-
tjranai*, /ên in haar afch begraven-, daar van een eenig maar behouden over bleef

^v- •

tot
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tot Swmmerdam\ En die brandende huyfen hoorde men het naare ge-

fchreeu van veele opgellooten menfchen, die als benauwde kattende

muyren opvloogen , en met pieken weder te rug wierden geflooten , in

dien gloet , die haar in haar eygen bloct braade, en tot afch veranderde;

Daar fagmen, dat defeonfc huidige Inwoonders om gek wierden ge-

kneevelt , dat fommige boven 't vuyr van onderen wierden gefengt , en

van bovenen door den damp geflikt ; dat andere met de voeten voor

't vuyr wierden geblaakt ; Hier meet een Fransman een boer de fchee-

nenop, die hy vol fout en roet ftrooyde, en voor 't vuyr braayde

;

Hier fag men , een kat gebonden op de bloote borft van een oude

'Vrou , dewelke door de Franfche geflagen werdende , haar de oogen

uythaalde, en de borft opfehcurde; Hier wierden twee doden van

haar dood-gewaat berooft , en de een in 't vuyr , en de ander in 't

water geworpen ; Sommige levendige wierden naakt ontkleet , bont

en blaauw geflagen > en door ys en fneeuw in 't veld gejaagt , daar fy

ellendig ftierven ; andere meet men eerft neus , ooren en armen af

,

eer men haar wreedelijk ter dood hielp; De eerlijke jonge dochters

wierden in 't geficht van haare ouders berooft van 't geen haar waarder

was, als haar leven ; De vrouwens meften in 't aanfien van haare man-
nen lijden , dat fy op de volle ftraat door veele defer beulen beeftelijk

wierden mishandelt , van dewelke fommige ter dood wierden getor-

menteert ; fommige daar na de borften afgefneeden , en met fout en

peper gevreeven ; fommige de boefem geopent , en met boskruyt

gevult , dat in de brand gefteeken wierd ; fommige naakt in 't koude

veld gejaagt ; andere onder 't ys gefteeken , eenige by 't hayr ofonder

deokiels heel naakt aan bomen opgehangen , daar fy jammerlijk ziel-

toogende ftierven.

Alle defe en diergelijke exemplen van tyrannye te particularifeeren,

foude een byfonder Trachat vereyfehen, en daar en boven de zedigheyt

dergener quetf^n, die de oogen op dit verhaal fouden flaan , 't welk.

fo aanftootlijk foude weiden , als hun werken godloos enaffchouwüjk

geweeftzijn. .

-'"die hem
De exemplen leeren ons , dat een beflooten wolf geen fchaapfal q„iijk f0U-

deeren , en dat een grimmige tijger in benauwthey t fijnen rooffal ver-
j
e °pse -

fchoonen ; maar deCe woedende Franfche bedreeven haare meefte z ij n,
:

grouwelen ten tijde,wannecr fy felfs geen anderen ftaat maakten,als by

continuatie van den dooy, in die beyde verwoefte Dorpen, gelijk als in

een val en op haar Kerk-hof te fitten ; want den weg , dien fy over 't ys

gekomen waren, was airede onbruykbaar,en dien fy over den dijk naar

Ooooo 2 Woer-
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V/osnieuTovAen paffeeren,was afgefneden door 't Fort aan de Nieuwer,

hmvge , dat fondcr Canon ( daar van dèfe Franfchs ontbloot waren)

iverteforceercnwas; over al "t welke Luxenbnrg fich tot Bodegrave

in de uyterfté benauwtheyt vond , vreefende , dat hy met fijne gedroch-

ten de voorfz. onmenfchelijkheden ter felver plaatfe foude moeten vei?i

gelden, daar hy defelve begaan hadde, 't weik ookfeekeiiijk daarop.

toP*in& ïbudegevoIgtzijn,byaldien den Colonnel Moyfes^Pain & Vin het

n» mvroir- p^ y^ fe Nieuwer-brugge door een grooten misOagniet verlaten»
'

verlate!,'" en voor den Vyand open geftelt , maar de ordres , dat hy den pas vab

Swammerdam foude bewasen, exac~telijkgeparecrtdiadde,die hem door

den Graafvan Komngsmark Lieutenant Generaal van de Infanterye,*

en in abfentie van Sijn Hoogheyt Commandeur van den Poft by Nieu*

wer-Türuffffe gegeven was , fo a!s wcl-gemeldcn Graat befig was met

alle de Troupen , die hy hadde konnen tYamen trekken, naar Lejden te'

yn4«*,«a marcheeren , om defelve Stad tegens den aanval des Vyands te dekken»

allo fy na fijn oordeel in defe verbaaftheyt groot gevaar liep. lVktar

Tairidr Vin fich door den Vyand, als die in Svoammerdam gekomen

was, van
i
&iiüiye~ï-b,M'gge afgefneden vindende, begaf fich naar Goud»,

Ky'aan eeriigé Meeren vandeRegeeringe ïeydcr, datZetwee Re-

gimenten, die in den Poll van 7\^c-.'\ver-brwrgc lagen, door den Vyand"

efneeden en verlooren waren , fa men de-fel ve by tijds niet vandaar

luaUfcij waar toe hy fich (elfs prefenteerdc , om defelve binnen Gouda
G
J"

s

h
\ te brengen , daar hy feyde , dat men doch volk hoog nodig hadde ; See-

de) keren Burgermeefter op defetijdinge en voorgeven , deflechte confti-

tuti :ul van de Stad Qouda iiendc , antwoorde , dat 't felve de

Stad (jo'aia ten hoogften^ aangenaam foude zijn , ende dat den Staat

Aar door ook grooten dienft foude gefchieden , ten infichte den Staat

aan de confervatie van defelve Stad veel gelegen was , om dat (y de

Sluyfen in haar macht hadde, daardoor men 't geheele Land foude

konnen laten inundecren. Hierop vertrok Pain & Fin met 5. Gui-

des tot aan de Dry-brugge op de Groote Wiriken omtrent een uyr van

de Nieuwer-brugge , dcrwarts hy fijnen Dienaar nevens fijn Signet

aan den Colonnel Manger , die toen aan de 1S(ituwer-brugge com-

mandeerde, fond met ordre, om den fel ven Manger aan te feggen,

dat hy van daar nevens den Lieutenant ColonneL Feullava, com-

mandeerende inde Molker-Scbans by'dc voorn. Nieurver-brugge,

met al 't volk na de voorfchreve 'Dry-brugge, en vervclg'ijk na de

Stad Gouda nyt de voorfz. Schanfen foude marcheeren , en vernietigen

al 't -ene aan den Vyand eenige avantagïe foude konnen geven : Waar
op

aissft as

en
js.iar
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op de Colormel Manger en Feullaxa- de voorfz. Schanfen hebben

verlaten, en met al 't volk omtrent 2. uyren daar na aan de voorfz,
' *Dry-bmfrge zijn gekomen , en fo voorts met den Colonne! cPain&
' Vin gefamentlijk gemarchcert binnen de Stad Gouda , fondcr dat

hy Tam & Ftn daar toe ordre of lalt van meergemelden Heef
Grave van Koningswark. hadde : O va' welk doen hy ook vol- daarover

gens fententie van den 20. fanuary 1675. in 't Leger tot zAl- Jj^oocT".
phen met het fwaart geexecuteert is. Luxenburg bevont fich immid- ftraftis.

dels tot Bodegrave in de uyterfte verbaaftheyt , ten deele , om dat hy

voorfag k quaat gevolg van lijnen aanflag, en ten deele, pm dat hy felfs

'm 't ys gelegen hadde , daarom hy fich juyft aan een vuyr fat te droogen

ais hem detijdinge gebracht wierd , dat de Poft van Nieuwer- brugge

door 't Princen volk verlaten was , 't welk in hem , en in fijn geheele

Militie een groote vreugde verwekte , alfo fy nu den weg geópènt fa-

gen , die haar voorheen afgefneden , en onmogelijk te pafièeren was.

Luxenber? neemt door twee Bataillons aanftonts den verlaten Poft in
LH*eni*n

n- rr i
• i . , . n-

,
neemt Nten-

poiieiiie , enliet de Fortihcatien uitlenen Nieuvaer-brugge en Bode- verbrvg in

grave flechten, hy dede aldaar alle de overige huyfen, tot aan de Gout- befcttul§e»

iche Sluys toe, en omtrent 20. Scheepen verbranden,die yder 30.vaten

door malkander groot zijnde , in de vaart bevrooren waren ; Hy ver- en fteekt

trokfeifs na twee dagen alhier gehuyft te hebben , over de Brugge van e^fn^e
Swammerdatx > die hy achter hem dede afwerpen , langs den Dijk op fcheepem'n

Nieavcer-brugge , daar hy doortrok , en de Fortificatie dede fléchten,
rarr>

latende de beyde Dorpen en den weg achter iich door-zaayt met dode

lichamen van de onncfele Inwoonders , die door de Honden g< knaagt,

en door de roof-vogels gefcheurt wierden. Haare bagagie en geloof-

den Buyt vervoerden iy met fchuyten,daar fy in plaatfe van paarden de

overige inwoonders moeder-naakt voorfpsnden , en met het flaan van

bloote degens aan dreeven , fo dattcr noch eenige op dien weg dood

bleeven.

Defen doorbreuk der Franfchen gafgeheel Holland door een qroo- J?** ;?

vcr

t«
3n ïchnk en ongemeene verbaaltheyt , ïo dat die van Leyaen^ncde fchükxaakt

Bomen en Tuynen rondom de ftad tot 400. voeten uyt des ftads

Grachten afkapten en Hechten , door ordre van Sijn Hoogheyt , die

ondertuflehen van fijn optocht na Charleroy in perfoon te poft weder
in Hdland was gekomen. De Burgers van Lsyden hadden fuiken qua-

den vertrouwen op den Graafvan Koningsmar\ , dat fy hem op fijn

• inlbnteiijk verfoek met fijn volk niet wilden binnen laten \ DeHuys-
luyden quamen vzn alle kanten xontom Leyden fo fteik op de been,

<?o O o o o o 3 dat
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dat men feyde wel van 30. duyfent. Eenige Compagnien Noort-

Hollandfche Burgeis cjuamcn tot Amfterdam logeeron > om op de

eerde ordres.te '.vaardiger te. zijn tot een optocht; Uyt den Haag
vluchten feer veele luyden na de beflpoten Steeden , doch de Burgertf

en de Nieu-opgerechte Compagnie Suppooflen van de Staats Colle-

gien en Hoven van Jufutie refolveerden den Vyand in 't veld te ge-I

moet te trekken , als hy mocht komen aan te naderen , kapten de Bo-

men van 't Bofch dicht onder den Haag af, daar mede fy de advenuen

flopten , en verforgden alles , dat fy tot eenige defenfie nodig achten,

in al 't welke men fag uytblinken de byfondere animeusheyt en vigi-

lantie van den Heer Hertog van Holfteyn-, die omdefentijd inden

Haag commandeerde. Haar Ed. Groot Mog, de Staten van Holland

ftnden° Ge- beleyden aanllonts haare Vergaderinge , uyt dewelke fy eenige Leden
eornmit- committeerden over Lejden na Alphen > met commiflïe, om alles

het Leger, prorritelijk te beforgen , wat een haaflige en nodige expeditie ver-

eyfle. Defe HeerenGecommitteerdens tot Lejden tomende , deden

de Militie onder den Graaf Koningsmark^ weder naar &4Iphcv op-

en ontbie- trekken , daar heen fy flch felfs mede vervoegden , Hellende op alles de

gérecjuireerde ordres. In de Hoog-gemelde Vergaderinge van haar

Ed.Cjroot Mog. wierd mede geproponeert het gevaar, daar in hetJ

geheele Land fïch foude bevinden , in cas een nieuwen vorfl weder

mochte komen in te vallen , die den vyand tot een tweeden optocht

foude konnen bewegen , en wierd daar op gerefolveert , om aan alle

Steeden van Holland en de Gerechten ten platten Lande circulaire

Brieven te laten afgaan, ter^eynde de tiende man mocht op de been' 1
-

komen, om deFrontieren van allen inbreuk te bewaaien ,*"en den

Vyand alle mogelijke afbreuk te doen, ,ttM

Op defe aanfehryvinge deden de Heeren Burgermeeileren van

lAmflerdam aanflonts den grooten Krijgs-raad by een komen , haar. j

met een ferieufe harangue voorflellende de noot van het Vader-
land , en de goede intentie van haar Ed. Groot tSlteg. anïfefiHvadiwl

foek, dat de gene, die noch eenige couragie en bloet voor 'tbe-

hout van ''t. Vaderland ten bellen hadden, als getrouwe Patriotten

fich vrywillig fouden prefenteeren , om onder het commando van

den Heer Burgermeefier van Omsboorn ( op wien de beurt ge-

vallen was ) in 't veld den Vyand te gemoet te trekken , daar

op ook 2j. a 26. Burger-Capiteynen met een groot getal Lieute-

nants en Vaandriens haaren dienft liberalijk aanboden. Dë Heeren I

Burgermeelïercn,na dat fy haar volle genoegen in de vry-wülïgheyt der

Bur-

M

mh

den den
tienden man
op,

Daar op de
Magiftraat

van lAmfitr-

dam aan-

ftonts ordre

ftelt,

«n veele
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Burger-Officieren bevonden hadden , waren van vertrouwen , dat uyt

de goede Burgeryc fich ten minften ook fo veel fouden prefenteeren ,

alffer tot het gerequireerde getal nodig waren , waarom fy alle de Pre-

fente Officieren recommandeerden , dat fy doch de Burger-fchutter$

van haare refpeetive Compagnien de noot van 't Land wilden voor-

ftellen , en haar een hert inboefemen , ten eynde defelvc niet wilden

fchroomen , na 't exempel van de Oude Batavieren (
die geen merce-

naire foldaten hadden , maar felfs met het fwaart haare Frontieren be-

waarden , en den Vyand onder de oogen fagen ) den degen om te gef-

pen , en daar mede haar felfs , haare Vrouwen en Kinderen, haare Re-
ligie en Vryheyt , en al wat heylig mag zijn , tegens 't geweld der

dwingelanden te befchermen , die niet anders , als door haare ruïne en

ondergang hunne glorie en macht foeken te verbreyden tot het eynde

der aarden toe, Eenige defer Officieren krèegen redelijken toeloop, alsmede

en fommige , die haare Schutteren door 't opnaaien van de helden- da-

den haarer Voor-ouderen een hert onder den riem willen te fleekenj

brachten te wegen, datdemeefte, ja 2. a 5. geheele Compagnien,

fonder een man exempt , haaren dienft vrywillig prefenteerden tot

den gemeenen Burgerlijken optocht, dewelke ook een goet effect

beloofde, en fijnen voortgang foude genomen hebben , by aldien den

dooy niet hadde gecontinueert , en dat Sijn Hooghejt niet weder in

Holland gekomen was , en van liet Leger gevolgt was geworden , dat

voor (harleroy geweeft was.

De Heeren Burgermeefteren van A'mfterda?n Conden daar en boven

600. Mariniers en Boots-gefelleh onder 't Commando van den Vice-

Admiraal Sxyeers als Colonnel naar 't Leger tot Alphen > en publi-

ceerden op den 29. December \6~ji een Ordre op de Allarmen , op , sa
't wapenen van alle weerbare manfehap en opvorderc i.ootfakelijkhc-

den, fo als 't felve onder 2VW. 73 . te lefen Is.

Door defen Vorlt , dewelke de Franfche van VpreeIa en Woerden R**«»W> l

na-de HollandfcheFrontier-poftenuytgelokt hadde, waren de Cjroe- aaniia? op

vingers mede geanimeerd, om de Fortuyne , die haar dus lang feer 0>uv^dtn,

favorabcl gedient hadde ,

:

te poucheeren , en een kans re wagen op de

wereld-beroemde Fortfe^e van foevorden , daar op haaren aanflag

fo heroïk, en haar (ucces fó voorfpoedig was, a's der Franfchen defiey^j.
v

op Holland vruchteloos , en haare bedrijven deteftabel waren.
1 ^

Defe Fortrejfe was nevens de Niéuwe-Schans noch de eenigfte

Poort , door dewelke de Munfterfche Buyt-haalers vrye paffagie

hadden tot in 't heit van de Provincie, ja felfs tot voor de Poor-

3Ï95V

ten
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ten van Groemngen toe , daar fy met haare meenigvuldige excur-

ficn en contributien den armen huys-man vilden tot op het gebeen-

te, en fo horrible. vuyligheden pleegden , dat het van de Lant-

lüyden niet langer te verdragen , en van de Groenwgers n'et lan-

ger te dulden was , waarom den Heer L *. Generaal R.ibenhaupt , die

hier als Gouverneur ageerde, meenigmaal mediteerde, op wat-wijle-

de Provincie van de onverdraaglijke overlaften, en Convorden van

de Buyt-haalers eenmaal foude konnen bevrijt werden ; £)och 'm over-

denkinge van dien bevont hy , dat foavorden door fijne Fortificatie en

Cefettinge te redputabel , en het faifoen t'onbequaam was , om door

een belcgeringe geëmporteert te werden , lulx dat hy geen ander mid-

del daar toe fag te refteeren, ais alleen Oorlogs-lifl en Verrafïïnge, de-

welke voor een krijgsman foveel te roemwaardiger , als opentlijk

Au jiy dooi geweld meenigmaal fchaadelijk is. Maar alfo geen entreprife voor-

sSons'af / "^'g kah aangeleyt werden , 't en zy men mede wel geinfor-

fpccuicc;r3 meert is van de inwendige conliitutie dier plaatfe, die men beoogt,

fo employeerde de Heer Rabenbaupt tot onderfoek van dien, twee

perfoonen , als MeyndertvanThijuen geweiene koller binnen Cou-
1

vorden en Qatus Huyter , dewelke Cch tot diverfe maaien binnen

Couvordcn lieten vinden , daar fy alles in en omheen affpeculeerden,
,

en daar van aan den Heer 'Rabenbaupt rapport deden , met eenen

overleverende een Model van de FortreiTe , die den voorfz. van Thij-

ven (dewelke mede een goet Ingenieur was) felfs hadde gefbrmeert,

daar in hy alle defecten,en te gelijk mede een middel aanwees,hoe men
Couvordm by winter-tijd over de bevrooren moeraffen, lichtelijk fou-

de konnen overvallen en innemen. De Heer Rabenbaupt defe faake in

nader confideratie nemende , bevont defelve van fuiken gewicht , dat"

,
hyfe niet fonder communicatie van 's Lands Regeeringe wilde onder-

nemen ; Maar dewijl aile Entreprifes promtitude , doch voornament

lijk fecreteffe vereyfehen , fo wierd hy te raade , hier van aan eenige

weynige Regenten openinge te doen , met verfoek , dat fy hem met

haaren goeden raad en hulp wilden aflilleeren, dewelke haar defen

aanflag ook fo wel lieten gevallen dat fy -voort aandreeven , dat den

voorn, van Tbijnen ontboden , en hem aanbefteet wierden de nodige

B ies- bruggen , en alle vordcre preparatien, fonder dewelke het dcü'eyn

niet konde volvoert werden.

Defe vanThijnen hadde fijne ordres fo haaft niet ontfangen, ofhy

begint met affiftentie van den voorfz. Qaas Buyter en noch een Ser-

geant alle nootwendighcden met fuiken yver te prepareeren, dat hy I

dcfelvcl
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defelve in feer korten tijd vaardig kreeg , en aan den Heer Kaben-
haupt prefenteerde , dewelke op den ^.'December 1672, deGrach- beforgt al

ten rondom de Stad dede bijten, om van allen onverwachten overval wat nodlS

bevrijttezijn; hy dede de poorten 's namiddags om 3. uyren fluyten, '

om den Vyand van den aanflag onkundig te houden ; hy font Patenten

aan dry Compagnien Dragonders, die omtrent de Leek, gecampeert
lagen , dat fy haar 's volgenden dags op feekere uyr op Drente fou-

den laten vinden; hy commandeerde uyt yder Compagnie voet.volk

56* mannen, om onder haaien Capiteyn , een Sergeant en een Tam-
boer haar 's anderen dags om 10. uyren voor haar Vaandrigs huys tot

den marfch paraat re toonen , met provifie van mond-kolt elk voer

dry dagen , tcgens welke uyre hy mede ordre gaf, dat de vijfCompag-
nien Ruyters (ouden opntten ; hy fteldeover al defe Militie tot Gene-
raal den L r

. Colonnel Eybergen , wien hy voor Adjuncten over de

Infanterye toevoegde den Overften Wacht-meefter Wijiers, en

over de Cavallerye den Majoor fohan Sikjzinga , zijnde alle dry man-
nen, die in Beleyt niet minder als in Dapperheyt excelleerden ; enhy
dede alle Bies- bruggen, Domme-krachten , Ys-fpooren en ander

Storm • gereetfehap , als mede de Hand- granaten, Petarden .&c: op

Wagens pakken , ordonneerende tot de Vuyr-werken feekere Confta-

pelsen Bos-fchieters , met al't welke de geheele nacht wierde door-

gebracht tot 's volgenden dags , zijnde den $i dito wanneer 't gecom- ^««"«11-
mandeerde volk. t'famen 968. fterk (daar onder verfcheyde Volon- ge Troupen

tairen van Edelen , Burgers en Studenten te voet waren , maargeene ™«,
°r'

te paart, alfo de Burger-wacht defelve aan de Poorten binnen hielt,

om te meer te verhoeden , dat den Vyand van de Entreprife eenige

kuntfehap kreege) met it. beladene wagens kort na den middag on-

der groot gejuych de Poort uyt gingen na Helpen , daar fy een Vyands
Trompetter achterhaalden , en na Cjroeningen in verfeekeringe op-

fonden, marcheerende voort na Cjieten, alwaar fy dien nacht lo-

geerden tot 's morgens toe , wanneer de Ruyterye haaren marfch over

Exfelti Emmen , Si'een , Srrem , Wachten en 'Dalen voortfet'ten,

haar wijd enzijds verfpreydende , en haare Poften allenthalven met

wachten feer wel voorfiende , op dat de Vyand van defen optocht gec

n

kontfehap mochte bekomen ; al 't welke niet tegenftaande , fo is echter

feeker perfoön , genaamt Wolf (die voorheen den "Biffchop van Aiun- «n 't welke

fier voor Ritmeefter gedient hadde , maar voor een igen tijd door de oliepers 1

Groeninners qevaiwn bekomen zijnde , fich onder defelve in dienft ^enyyand

• "-tii 1 t . r r 1
•

i n\r verwittigen,

begeven hadde ) onbemerkt achter afgelnapt , en binnen tic x\ieuive-

p p p p p Schans
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»»*** Schans gekomen , daar hy 't Garnifoen den optocht van de -G'Yotmn-

gers bekent maakte , feggende, dat hy na alle apparentie niet anders

hadde konnen bemerken , als dat het op de Nieuwe-Schans aange-

fien was , om welke reden men daar in allarm raakte , men verdubbel-

de de Wachten , men belaaden het Canon met fchroot , men hielt dag

en nacht goede wacht, en bleefgeduyrig in poftuyr van goede defenfie*

doch te vergeefs, alfo 't deffeyn op Couvjrden fag, dat. mede door

dry Dragonders van defe Entfeprife was geadverteert , die mede
voorheen .den Vyand gedient , en als fy gevangens waren , onder de

Groeningers dienft genomen hadden.

De Troupen Het voet-volk volgde de Ruyterye op den \\. dito 's morgens kort -

komen om- na , nemende haare nachr-ruft tot Odoren , van waar 't fclve des an-<

wrden, deren dags om den na-middag aanquam tot Errem , daar aan haar

Kruyt , Loot , Lonten en Ys-fpooren uytgedeelt , en door den Lieute-

nant Colonnel Eybergen ferieufelijk gerecommandeert wierd , om
God eendrachtiglijk te bidden, ten eynde haar aanftaande Deffeyn

met een gewenft fucces wilde begenadigen ; Voorts wierd het Woord
gegeven Hollandia , het Veld-gefchrey God met ons , eride tot een

Teeken een Stro-wifje op den hoed, en elk belaft fich tegens den 2

avont om 10. uyren tot den vorderen marfch en 't Exploiér. vaardig

te houden. Tot £rm» komende wierde en Krijgs-raad beleyt,- in de-

welke de beflooten Ordre van den H r
. Rabenhaupt geopent, voorgele-

fen, en fodanig bevonden wierde, als onder Num°. 74. telefenis.

Hierop animeerde en vermaande de L l
. Colonnel Eybertren alle

-

animeert fot ^e prefente Officieren tot betrachtinge van haare Eer en 's Lands wcl-
cumagie, vaaren , met verfoek, dat yder fijn volk met alleen tot hun devoir gc-

trouwlijk wilde aanmanen , maar haar ook met fo goeden ordre en cou-

rage voorgaan, dat het fucces van haar confiderabelen Aanflag niet

mochte haperen aan de conduite van ymand der gcheele Militie , waar
op den marfch 's nachts tuffchen 11. en 12. uyren voorgefet wierd

door 'Dalen tot voor Cotivorden , daar al de Militie op den n De-

vêrJedt'in
11

ct^m m ^em morgenftont voorquam, en volgens de voorfz Ordre haar
óiyco, in dryen verdeelde , fo dat den L r

. Colonnel Eybewen het eerfte Ef-

cjuadron foude aanvoeren op het Bolwerk Gelderland, daar het Ka-

fteel in leyt , den Majoor Wijiers het tweede op 't Bolwerk Holland,

en den Majoor Sil^kinga het derde op het Bolwerk Over- Tffttl , daar

het Magazijn was , by het eerfte 'Efquadron wierd het commando en

opficht over de Bies-bruggen en allen toevoer gegeven aan Meyndert
van Jhijnetii by het tweede aan Clans Buyter enbyhet derde aan

den
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den voorgemelderr Sergeant, in welker voegen fy gefamentlijk mei m te gun
ongemeene couragie 10 na onder haare gedefigneerde poften marcheer-

J?

a

fi

haare

f
c"

den , dat Ty de klok pertinent konden hooren liaan, waar toe haar voor- Poitcnf
61 C

namentlijk diende een dikken milt, die juyit om defen tijd fich fofwaar

verhief, dat men nauwelijks met het gelicht de langte vaneen piek

konde bereyken. Onder faveur van defen mift avanceerden de Groe- daar fy ov«
r.ingers van dry hoeken tegelijk over de toegevrcorene Contrefcarps de Buyren-

gracht tot aan de Pallilfaden op 't Contrefcarp , daar haar 's Vyands chccide™"*

buyten-wacht bemerkte , en tot diyerfe maaien toe riep Wer da , doch

geen antwoort bekomende de mufquetten op haar lotte, 't welk onaan-

gefien de Groevingers even fterk voort fetten, en eenige mannen en futï«ij

over de Pallilfaden lichten , die met bijlen eenige der felver 'm der haaft aanvallen,

af kapten , fo datrer een openinge quam, daar de Militie doordrong tot

aan de voet van de Buy tenue Wal, daar fv haar wat verfpreyden, en

gelijkerhand fo lurieus aanvielen , dat fy die Wal in korten vermeeftert

hadden, en de Bies-bruggen aanbrachten, om daar mede de Binnen-

gracht te pafTeeren , die. opgebijt was. In 't overleggen van de Bies-

bruggen wierden eenige der felver te kort, en andere te fvvak bevonden

tottranfport van veel volks , 't welk oorfaak geweeftfoude zijn, dat

het geheele defleyn miflukt ware , fo niet de couragie eenige defer hel-

den aangedreeven hadde , om in de Gracht te fpringen , en de bruggen

aan beyde de zijden valt, te houden, dat het volk met gemak konde

over marcheeren tot aan de Binnenfte Wal , die door den Vyand rede-

lijk fterk befet en gedefendeert wierde : Immiddels gebruykte feeke-

ren Officier een (irategema , dat het fucces van defe Entreprife merk- .
Ec« o/fi-

lijk faciliteerde , want hy een weynig ter zijden van een defer attaquen hruykt" een

een Tamboer , die noch een kleyne jonge was , over de doorne hegge lofii
'k $r*r

lichte , en fijne trom toereykte , met belofte van 100. Rijks-daalders,

fo hy de Wal op klom , en binnen de Fortrefle 's Princcn Marfch qupm
teflaan, 't welk fo wel gelukte , dat de jong onder 't faveur van dkn
dikken milt onbemerkt op de Wal quam, en tot aan de markt avanceer-

de , daar hy door 't liaan van 's Princen marfch fuiken confternatie waar dooi:

onder 't Garnifoen verwekte , dat veele foldaten, die noch in haare prife leer

logementen waren, en haar op 't liaan van allarm prepareerden, om uyt S^J
jj

Ultee,£C

te komen % haarbuyten de deur niet dorflen hafardeeren , mcenende,

dat de G,roemngers de Stad met volle Compagnien quamen in trekken,

en dat omtrent 200.. mannen haar met de vlucht de Benumer-Voort

uyt fal veerden na de Graaffchap Bentem. Het liaan Tan 's Princen

Marfch by de ftormers aan de andere zijde gehoort werdende-, ver-

P p p p p 2, wek-
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wekten In de felvefo grooten couragie , dat fy tefurieufer aanvielen,

meenende elk , dat de twee andere Efquadrons de Wallen al gefur-

monteert , en tot binnen de FortrefTe gedrongen waren , daar fy alles

fouden uytgeplondert hebben , eer defe binnen quamen.
gelijk mede Geen minder voordeel tot [acces van defe entreprife hadde gedaan

ovc.topers, de tijdinge /dewelke de dry overlopers , daar van liier vooren gemelt

is , van defen optocht d^n tweeden dag voorheen in Cattvordea had-

den gebracht; want den Commandant fanMooy hadde daar op het

geheeleGarnifoen , dat tuffchen 7. en 800. mannen fterk was , geor-

donneert , om alle de Poften de beyde laatfte nachten wel te befetten,

daardoor 't felvefo feer afgemat "was, dat het grootfte gedeelte van

dien in defen morgenftont na haare Logementen was nfgetrokken,met

vaft vertrouwen , dat de voorii. tijdinge valfch , ofhet deifeyn der

Croeninners verandert was , dat doch contrarie bleek , als Cy de Groe-

ninrers op de dry voorii. Poften te gelijk hoorden ftormen, 't welk

met fuiken furie toeging , dat de Beftormers de Wallen als een water-

ftroom tot op 't Kafteel en in de Stad overvloeyden , en defelve binnen

een halfuyr geincorporeert hadden. Sohaaft en was hctmeefte volk

Co dat o- niet binnen , ofCapitcvii Klinge vermeefterde de wacht aan de Vrie-
vorden ve r-

f"che poort, daar van hy met een grooten mookcr de flooten.dede open -

fhan,ende poort openen, door dewelke deRirytcrye quam binnen

dringen, rennende met eenen een courier door deitraaten tot op de

markt , daar fy den Vyand verftrooyde, en 't geweer dede nederleg-

geji , die fich daar ineentroup gcrangeert hadde, om een uyterfte ef-

fort te doen.

grom xon" Wonderlijk was de overwïnninge van deCe Fortrefte , die in h
der ms, Fortificatie feer redoutabel was, die een Garnifoen hadde by na fo fterk

als de beftormers waren , en die met foabondanten Magazijn voodien

d«rvanckn was , als onder T^urn. 75, kan gefien werden; Maar noch wonde r-

"oout^or- ^-fccr ^vas ^e gun ft van den Hemel
,
dewelke met recht eenig en alleen

raak was, kan toe gefchrecven werden het fucces van defe heerlijke Entreprife,

diergelijken geen van alla Vyanden van defen Staat fo cordaat heeft on-

door een dernomen , en fo gelukkig irytgevoert. Want den Hemel , die door de
flerke voift koude tot dit Defleyn eerft occafie hadde gegeven, veranderde de voril:

ken
C

dooyl" tegens de tijd van dek attaque met fuiken fachten lucht , dat de Wal-
len , die voorheen fo glat bevrooren waren , dat fy niet of nauwelijx

hadden konnen beklommen werden, nu week en paifabel waren ; Den

dooreen Hemel bedekte de attaquantën meteen fwaaren mift, dat defelve in

fwaren m&, Haar r.annadercn tot op de kanten van de gracht voor den Vyand on-

ficht-

oven wierd,

*r ttefc een
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fichtbaar waren , daar anders den aankomenden dag haar ontdekt , en

het Deffeynfoude vernietigt hebben, aliode Graemngers op Haare '

Pollen na de uyr aanquamen, dewelke tot het Exployt valt geflclt was;

|

Den Hemel fcheen aan de eene zijde de couragic der Attaquantcn op te door de cou-

wekken tot het beltonnen van een Plaat fe, waar van de ovcrwinnin^e ^P'\
aM9

haar fêlis als onmogelijk fcheen , en- aan de andere zijde de cöuragié van quanten*"

den gteréufen Vyand neder te Horten in 't defendeeren van een Plaats, en ver-

die hv ielfs onwinbaar achte , want de eerfle attaque hem fo confuys en
fchn

,

kkirt ?e

( i -i 11 1
1

' van de geat-

perpk'K maakte , dateemge de Poort uytvluchten, andere haar ver- taqueerde,

bergden , fommige nauwlijx haar geweer konden gebruyken , veelc

haar geweer aanftonts nederfmeeten en om Quaitier riepen , en dat

niemand win: , aan welken hoekhy de Vyand foucfe waarnemen; Ja

den Hemel fcheen de Attaquanten omtrent haar behaut meer te be-

gunftisen , als de Geattaqueerde , dewijl van de eerfte nauwelijks

55. fnevelden , daar van de laatfte meer als 150. mannen in die atta-

que dood bleeven.

ï^efs overwinninge was te groorer,dat behalven 430. Soldaten Grootheyt

ook eenige voorname Officieren gevangen bekomen , en 13. Vaan- ^"bge""
delen , 1. Standaart en 2. Ketel-trommen verovert wierden. 'Den
Buyt, die de foldaten tot recompenfe van haare dapperheyt verkregen,

was uytnement groot , alfo defe Fortrefle 3 als een verfeekerdeplaatfe,

van roofwas opgevult.

De dry voornaamfte Aanieggers en Uytvoerders van defe victorie daar over de

bleeven van den Staat,ook niet onbedankt , aansefien het <Dro(i-ampt dry v
j?
or"

van t Drente en t Gouvernement van fcouvorden op den Heer Ra- leggers wor-

htfhaupt ,het Commandement op den Lieutenant Colonnel Sjbergen, ^J'^^'
en de Oplicht van 't Magazijn op Mepdert vanThijnen voor haare

getrouwe dienden wierden gedefereert.

Detijdinge van defe heroïke Actie bracht geen minder verflagen- daar om
heyt onder de Vyanden , als Vreugde in den Vereenigden Staat; De <*" v

^
31d

'

verfhgenheyt onder de Vyanden was in haar begin fo groot, dat een verbid

groote partye Munfterfche Soldaten , die op weg waren , om het Gar- wieid»

nifoen binnen Couvorden te verfterken , defe tijdinge uyt de vluchten-

de vernemende , aanftonts omkeerden , en in aller haaft haar binnen

verfcekerde plaatfen bergden > over al de Inwoonders des Lands waar-

fchouwenie voor de Hollanders , dat die met een groote macht aan-

quamen , welke vreele ilch alomme fo verfpreyde , dat de Befettingen

in y^ieuwenhttys en andere fo Bentemfcbe als Twentfche Plaatfen en ^„-.^

haar Porten verlieten > en elk een om een goet heen-komen forgden pia«fenv«-

Ppppp 3 dat
'"'
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dat de Garnifoenen van Deventer , Zwolle en andere Plaatfen haar

feer verleegen vonden, en dat de Ommer-Schans geabandonneert, en

twee dagen Tonder Garnifoen open bleef ftaan , fo dat indien de Groe-

ningers haar machtig genoeg hadden bevonden, om een kleyn Legert-

jentedetacheeren, fy , naar apgarentie , verfcheyde Plaatfen fouden

gerecupereei t hebben. De Biflchop felfs wierd in 't begin toornig over

den brenger defer tijdinge, meenende , dat defelve hem onwaarheyt en

een onmogelijke faake voor waarheyt wilde debiteeren; Maar als hy uyt

de examinatie de faake waar bevont. altereerde hy geweldig, feggende

:

Ijl mein kjein Candia verlobren, fo furchte fur den ubrigen thetl, dafx*

dajfelbige aucb balt volgen wirdt. j 100h n.35b:

vreugde in De vreugde ter contrarie in de Overwinnaars was fo groot , dat de

naa?s
/erWin Officieren in haar eerfte by een komft op 't Kafteel verftomden , en

malkanderen een wijl aanfagen , fonder fpreeken , tot dat eyndelijk een

van haar, als uyt een verrukkinge oprees, en feyde : Hoe is 't mogelijk]

en een ander antwoorde: Dit is met anders , als Gods hand. Binnen
ia Groernn- Groeningen en de Omlanden fag men opdefe tijdinge geen minder
sen ' bedrijfvan blijtfehap , als toen haare belegerde Stad door den Vyand
inVriefljnd. verlaten was; In Vnefland fag men veele door uytnemende vreugde fo

feergealtereert, als haar een droevige bootfehap hadde konnenont-
en in Hol- ftellen ; In Holland vond defe tijdinge fo weynig credit , dat wan-
"^ neer defelve met de tweede Poft door meenigte van brieven airede ge-

confirmeert was , echter veele tot Amfterdam het contrarie noch dor-

ften wedden met aanbiedinge van grootegeld-fommen , tot dat van

alle kanten nadere confirmatie , en uyt den Haag de copye van de

Brieven quam , die de Heeren Gedeputeerde Staten van Stad en Lan-

den, en ae Heer L £
. Generaal Rabenhaupt aan haare HTt: Mog. en

waar over aan Sijn Hoogheyt daar over gefchreeven hadden. Door dengehee-,
eenDankdag Jen Nederlandfchen Staat wierd defe vreugde vermeert door een alge-

den in Ne- meenen Dank-dag , die haare Ho. Mog. hadden gcordonneert op
deiiand, $$& «j itó* i6j$, wanneer men in veele Holladfche Steeden pu-

.

blijke vreugde-teekenen niet Vuyr-werken en 't loflèn van Canon fag

betonen,

datfijnever- Met defe over groote Vi&orie wierd het fatale jaar 1672. gecyn-
ïoffinse re digt, en aan 't verdrukte Nederland, gelijk als uyt den Hemel belooft
gemoet i

, een genadige verlofUnge uyt dien poel der ellenden , daar in het felve

door sijn oveiftolpt lag , waar toe den Hemel Sijn Hooghejt Wilhelmus
Hooc je> t

je j j j^ cp
rince van Qrmge dooi; den eenparigen mond van de gefa-

mentlijke Ncderlandfche Gemeente, als een gezeegent Inftrument

fcheen uytverkoren te hebben , dewelke airede den defperaten ftaat

van
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van ons Nederland niet alleen uytwendig heeft gemaintineert door die daar toe

fijn poft-vatten met een hand vol volks op de 5. Frontier- plaatfen van {^"^IJ?
Holland-, door fijne próteftatie tegens alle verdere onderhandelinge weikr,

met den Koning van Vrankrijk; door fijne aanbiedinge van goed en

leven ten dienfte van 't Vaderland ; door fijne reformatie en vermeer-

deringe van de Militie; door fijne verbeteringe aller wan-orden; door

fijne herftellinge van de Krijgs-difcipline ; en door het opnemen van

den laft defes fwaren Oorlogs op fijne fchouderen'; mitsgaders door

het beforgen met een onvermoeydén yver al 't gene tot bevorderinge

van den gemeenen welftant dient; maar den felven ook inwendig heeft

verfeekert door het aanvaarden van 't Stadhouderfchap in alle zeedig-

heyt en onderwerpinge , fich geenfins dienende van fijn verkreegea

macht omtrent fijn tegenpartye , maar liever door vergetinge als

ftrafte wreekeïide ; door het onverdrietig waar nemen en civiel beant-

woorden van de oneyndige Deputatien van alle de Steeden en meelt

alle de Dofpen van Holland en Zeeland; en door het appaifeeren van

de ontroerde gemoederen der Gemeente, dewelke fo verre in furie

tegens de Regeeringe was uytgeborften , dat defelve door niemand ter

wereld te tomen was, al door hem alleen, die 't Mve heeft uytgewerkt

door krachtige middelen , die van onbedenkelijke fachtigheyt waren,

aan de eene zijde wegens de nootfakelijkheyt des tijds eenige Hee-

renvan de Regeeringe licentieerende , doch/onderde minfte kreuk

van hunne Eer enTrou, daar onder wel fommige waren , welkers

dienft de Gemeente niet onaangenaam was , Om de andere te minder

fufpect te houden i en aan de andere zijde , door een generale Am-
neftie onder T^urn". 76. hier achter geproduceert , en doorftrenge

beveelen alle vordere infurrectie voorkomende , met een voldoende

vertoninge van fijn aanminnige, en niet te min ontfaggelijke per^i 3sbjïota

foon in "verfcheyde Steden, in welke bevreedinge'wy fien inliet *^d'

dat de qesrrontveft is geweeft de behoudeniffe van den Staat , en
5v t3

dat daar in uytblinkt dehooge wijshèyt eii onvermoeyde forge van

S:jn Hoo"beyt voor 't Gemeene Beft , dewelke als een Defcendent

van dien Groot en Willem , dat groote Inftrument van onfe dierbare en n0
.
cil

Vryheyt geftelt is tot Hooft van onfe Legers fo te Water als te Lande, P e daar toe

en wy 'fullen in 't volgende Deel bevinden , dat hy onfe verwachtinge secft

niet alleen voldaan , maar ook felfs te boven gegaan heelt , en dat de

affectie jegens fijn Perfoon is verdubbelden de remarques van fijne op-

rechte genegentheyt voor defen Staat aan die perfon en,dewelke andres

van hem hebben geoordcelt en gefprooken gehad, gegeven hebben een
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genereus en eerlijk dementry , fo dat fijnen naam daar door Tal geatter-

nifeert, en hy by de Pofteriteyt bekent zijn met den glorieufen Titul

van Behouder van o n s e Vryheyt, gelijk fijn Over-

Groot-Vader den naam verdient en verkreegen heeft van Grond-
legger van ons Geluk: 't Welk de Heercn Staten oo£

ftheyde di- felfs fcheenen te erkennen met de oirres van Digniteyten, daar mede fy

«n hem'ge- Sïj» Hoogheyt van tijd tot tijd honoreerden,want de Heercn Staten van
offcreere Hollanden Weft-Vrie(land aan hem op den 25, yJugujU 167-2, offe-
zljn'

reerden 't Recht van Pnmier Noble in de Ridderfchap van haare Pro-

vincie; In September deffelvèn jaars confereerden de Heeren Staten Ge-

neraal aan Sijn Hoogheyt fepareert de Qualjteyt van het verkenen van

Ttemijfie», ^Pardonmn en Gratiën^ &c. over het Refort van .den Raad

van Braband, Maffricht , &c, foals'tfelve aan Prins Willem de

1 1. H. L. Ai3 in den jaare van 1648. was gedefereert. De Hoog-
Gemelde Heeren Staten (jer.eraal confirmeerden haare Refolutie,

volgens dewelke Sijn Hoogheyt als Capiteyn en Admiraal Generaal,

van alle Prijfen genomen benoorden den Tropicns Cancri , foude ge-

nieten het Tiende Deel , en aan de andere zijde van den felven Tro»

picus het Dertigfte Deel. De Generaliteyts Reken-Kamer renun-
j

tieerde van het hooge Recht van Jurisdictie , dat fy pretendeerden van

Gertruüenberg-, en cedeerden 't felve weder aan Sijn Hoogheyt , die

het voorheen altijd befeten hadde.

Vo?ti ffn'
Hier mede fullen wy de faaken van den Staat der Vereenigde Ne-

"Br»ndt.nbHTg derlanden af breeken , en het vervolg van dien met de Vreede-Honde-

Sra

S

teTcn
e

^ nge tot Keulen tot het Vierde Deel defes Werks refer veeren , en
den Keyfcr hier alleen noch kortelijk verhandelen den Optocht van de Auxiliaire

roumeï"^ Keyferlijke en Brandenburgfe Legers , als mede den Optocht van
Fcnfie, c£)uc de Turenne , om de beyde hoog-gemelde Legers te, obferveeren,

waar by wy eyndelijk tot een befluyt van dit Werk noch voegen ful-

len een korte verhandclinge van de Oorlogs aciien tuifchen de Polen

en Turken , en tuifchen de Savoyarts en Cjenueeftn.

De Heer Keur-Vorft van Brandenburg , die niet alleen met haare

Ho. Mog t de Heeren Staaten Cjeneraal op den 6, Mey 1672. tot

Keulen aan de Spree hadde opgerecht een Tractaat van A/Iïflentie en

Mutuele Defenfie , foals'tfelve onder Num.iz. hierachter eepro-

duceert is , maar ook met Sijne Keyferlijke Majefteyt op den 2 5 . Jfdtiy

i6yz. tot Barlijn hadde geflooten een Trachat van Mutuele Defen-

fie tot Befcherminge van 't H. Roomfche Rijk, en tot Onderhoudinge
van de Vredens van Weftphalen , van de Pirene'èn , van. Kleef en van

I
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j4kfn (gelijk onder Num". 77. tclefenis) hadde (ich immiddcls ver-

plicht gevonden, om ingevolge van die bcyde Ailianticnmet een

groot Leger te Veld te komen, daar toe hy groote preparatien ge- dliï toeh
maakt hadde met wervinge en recruyteringe van volk , met toefteJlen preparatien

van een groote Artilierye en veele Ammunitie , en met het oprechten
maakc »

van een abondant Magazijn tot Lipftad , en-dede kort voor lijnen op-

tocht , door fijn geheel gebiet , en alle onderhoorige Landichappen

een Placaat public'eeren , by het welke hy alle fijne Onderdanen belafte

op den 10. yjHottfli ccnpariglijk een Vaft-en Biddag te honden , haar en cen Bid-

voorfchrijvende ikCe Texten , te weten Pfalrn 20. Vers 1. 2. 3. 4, 5. uhtylt'met

om voormiddags, en feremi* 14. Vers 20. 2 r. om naarmiddagsin alle f€ekerc tex*

cfe Publijke Kerken met Predicatien verklaart te werden. De Rooms-
gefinde Geeftelijkhevt in het Land van Kleef, die den Kor.ing van daarvan de

Vranf^nj!^, als haaien gewaanden Jl'tlas en Verloffcr getrouwer was , GedkHiken

als den Hoog-gedachten Heer Keur-Vorft haare en haares Lan ds Wet- eenen lifte - •

tigeHoogeOverigheyt, namen in plaats van den 2oi]cn
. de 5. eerfte ren/"

3
"

C~

z et-jen van den 2i lteo
. ^Pfalmi tot eenText vanhaar Voor-midda^s

Predicatien, op voorgeven, dat de 'Tfalmen in der Gereformeerden

'Bibel niet wel in ordre geftelt waren , maar dat den 2 i fico
. "Tfjlm in

der Gereformeerden Bibel voor den 20ften
. P/alm in de oude Catho-

lijke Bibel gerekent werd, welke veranderinge de intentie vanden
Heer Keur-Vorft heel omkeerde , en in plaatfe van een Boet-Picdica-

tic veroorfaakte een Dank-Predicatie , waarby de Geeftelijkheyt1 de
"Ü)ankfeggin^e , d\e de Koning David daar aan God doet voorfich,

en in den name der Kerke voor de ontfangene Victorien , en den ge-

fegenden ftaat fijnes Koninkrijks, toeè'ygende den vi&orieufen Ko-
ningvan Vrankrijk.

De Gereformeerde in Wefel, om dat die- het Bevel van haaren 'Wtfil^^

Wettigen Lands-Heeren Keur-Vorft hadden geobedieert met het on- VCuaS de*

derhoudenvan den Vaft-en Bid-dag, en met het prediken over de ^f*
6

^,
voorgemeke Texten, wierden door de Franfche gecomdemncert in den vanden

een amende van duyfent guldens, in allen fchijn; als of fy wettige
BlddaS-

Poflfeiïeurs en Eygenaars van 't Land van Kleef'waren geweeft, daar fy

nochtans aan 't Keyferltjke en Brandenbitrgfe Hof cipent\ï}k\eïkhctï~ j^htvmdig

den , dat fy op 't felve Land geen meer recht pretendeerden , als haare was.

Tioog. Mog. daar op hadden gehad , en fuftineerden , dat fy noch den

Keur-Vorft noch het Rijf^ door de incorporeeringe van de Kleeffcbe

'Steeden hadden geledeert , en by gevolge , dat de Kejfer en Keur-

Brandenburg met alle de Rijx«Vorflen in defen Oorlog neutraal wa~

Qocjoq ren,
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ren , en baar hoog-ichuldig fouden maken aan 't violeeren van de IVefi-

"

pbaalfche treedt , by aldien fy hem in fijnen oorlog regens de Veree-

ni"de Nederlanden wilden contra-mineeren. Door defe vercierde pre-

texten konden de Franfche haare violentien op den Rijx-bodem , en

voornamentlijk in 't Land van Kleef niet bedekken , maar deden den

Keur-Vorfl van 'Brandenburg fijnen voorgenomen optocht te meer

verhaaften , invoegen dat defelve met veele Hooge Minifters en Offi-

cieren, en met een groote Suite van 481. de Keur-Vorftinne met 83.

en den Keur-Prins met 48. Perfonen, op den 19 *s4ugufti van TerJyn

fijn Leger volgde, dat hy met 60. Stukken Canon , veele Mortiers en

een ongelooflijken Trein voor uyt over Egersdorp hadde gefönden na

Halberflat , daar heen hetfelve om den verren tocht , om den fwaren

trein , en om de diepe wegen daags niet meer, als twee mijlen paffeer-

de, en fijnen weg voortfette door 't Sticht Hildeiheym, nemende den

Overiten Kannenberg fijnen marfch met eenige Duyfent mannen aan

de over-zijde van de Wefer na de Stad Hettxter , die hyin befetting

nam, om dat daar een Brug over de Wefer en een voornamen pas

was. oIïoO

De Keyfer, die door het voorgemelde Twchat met den Keur-

Vorfl van Brandenburg , en door een ander Tradhat met de Staten

Generalen der Vercenigde Nederlanden op den iy. fuly 1671. in den

Haatr geflooten, tot makitenu van de Vrede vau Kleef', en tot voor-

forge, datter niets tegens de Weftphaalfche Prede en de Tii^kj-Con-

(litHtien mochte ondernomen werden, (gelijk 't felve onder Nam». 78,

kan gefien werden ) fich mede hadde verbonden , om een aanfienlijke

Armee in 't Veld te brengen , dede defelve onder den Generaa{rvWo«-

tecticttli tot E<ira in
rBohemen op haare rendevous vergaren, fin van

daarover Erfurd, Gotba , en Mulhaufen mede na 't Sticht Mv^des-

hejm marcheeren , daar fich defelve met het Brandenburgfe Leger op

den 26. September 16jz. conjungeerde , en haaremmarfch, ,die elk

meende, dat rechtop MunflerUnd aangeleyt was , veranderde door

Heffen na Frankfort , daar fy met heel kleyne dag^-reyfen eh veel on-

gemak in 't midden van Ottober eyndelifk aan-quamen , en fich in het

Gebietvan Ments en Darmjlat een tijdlang campeerden, werdende

binnen Frankfort een groote conferentie gehouden van de Keur-Vor-

ilen van <_%€ents , Trter , Brandenburg en den Graaf Monttcuculi-,

daar van de Propofitien enRefolutien gefecreteert bleeven.

On dertuflehen formeerde Turenne , door ordrevan den Koning ,

ü vc de Nieuwe Gonqueften van den Vereehigden Staat een Leger van

-P'CP" zo. dirr-
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20. duyfent mannen, die hy opfont na Wejel , daar hy een Brugge nmkteen

dede vervaardigen tot de paifagie over den Rijn , daar hy een Kruyt- g.
r
.

oot
,

M *£l
-

molen oprechte, en met een groote quannteyt Salpeter provideerde , /a ,

en daar heen , gelijk mede na Rees en Emmerik,, hy fo veel Koorns

fond , dat .nauvvelijx {blders genoeg waren , om daar mede beftort te

werden; Hy font 32. Stukken Gefchuts met genoegfame Ammunitie verforgt

na NttjSt om die Stad wel te verfeekeren \ hy begeerde van die van NltJt '

(fakar , dat fy haare Citadelle fouden Hechten , om daar door van ach- w ;i d e cir*.

teren niet geumbrageert te werden , ter wijlen hy tegens den Kejfer J^r

vaQ
d

en Brandenburg ageeren moftc, doch in plaats van fulx te doen , met- molleen
'

felden die van £alc*r haare Stads-Poorten toe, en weeken op 't Ka- hebben *

fteel , om dat wel te deferideeren ; hy cyften van 't Land van Kleef eyft ee»

eenige duyfent malder haver en een ongelooflijke quantiteyt hooy en S^mte ?«[

ftro voor contributie , tot onderhout van fijne Cavallerye ; hy fond 't Land vm

Brieven aan de Keur* Vorften en Princen aan den Rijn , daar in hy haar '

bekent maakte , de intentie van den Koning geenfins te zijn , om het

minfte van 't Keyferrijk te ledeeren , maar dat de Troepen fijnes Jae-

gers door een onvermijdelijk gevolg van den Oorlog, den Rijks-Bo-

dem fouden moeten pafleeren, ter oorfaakc van de Keyferlijke en ^.^ ^
Brandenburgfe Legers , die fijnen Koning in fijnen voorfpoet en viefcp^ lA "3

rien foeken te troubleeren , haar met eenen waarfchouwende , dat Cy

haar in defen oorlog niet fouden mengen , op de hoogfte indignatie van

<len Koning, alfo die machts genoeg hadde» om haar alle fowel.te

ruineeren , als te protesteren. Hierop marcheerde hy met het Leger ,

cn r

tot Wefel over de Brugge voorby Effen na t Land van der tJWark?'t Land vau

daar hy den Marfch der Keyferlijke en Brandenburgfe Armee obfer-
derMarl̂ »

veerde , en omheen het Land ellendig dede verwoeften , de Huy-
fen pionderen , de Ingefetene jammerlijk tracteeren , en alles bedry-

ven , dat een vyand kondebedryven , onaangefien hy op geen vyands ,

maar op een neutralen bodem was. In defen marfch als Tux eme fee-

kere kontfehap kreeg, dat de Keyferlijke en Bradenburgfe Armeen
naar Heffen en voort na Frankfort haaren cours fetten, keerde hy

daMJtttj00I
weder na den Rijn, en trok in Oftober door 't Land vanden Berg, At Lande»

tUarhy-feynu alles verdelgde , niet tegengaande 't fel ve Land onder
vaniien

'

3trt>

den Hertog vanNieuburg forteerde, dewelke in defen corlcg neu-

traal was , eri de Franfche door het verlenen van paflagie door 'j Land
van CjhIiI^ meer begunftigt , als gecontrarieeit hadde. Van hier con-

J

1 * van 2^""

tinueerde Tnrenne fijnen marfch door '/ isiarts-fticht van Keulen-, dat

hoewel onder den Keur.Vcrll harren Geallieerden behoorde , echter die hy h«ei

.04. ap/qqq 2 " niet
VaWüCft '

mat-
na'
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niet meer verfchoont bleef , als een der voorige Landfchappen. Hy
campecrde fich eyndelijk omtrent slndernacb-, Coblens en in 't Prins-

dom van TS^ajftittw , flocg twee Bruggen over de Mam by fojlheym

en Flenbcym , een over den Run by Niemvemvicbt , een over de Zaar

en &<M/fï die hy alle wel befet hielt, encrokjnet fijn Leger op den

komt in 't 20, November den Rijn over in het Kettr-ferftendom Trier , daar
Lanivan

^y alle pafTagien befétte , en op den %ijn het oog hielt, ten cynde

de Keyferlijke en Brandenburgfche Armeen defelve Rivier niet tnóch-
dathymf- ten komen te paffeerer.. Het 'Land van Twrmoft de woede der

' Franfchen uyrftaan , en haare begeerte voldoen met fijn totale ruïne,

niet tegenftaande de Keur- vórft aan Tarenne een Edelman te gemoet

gefonden hadde , met vriendelijk verfoek , dat hy doch fijn Land

wrat meer wilde verfchoonen van de verwoeftinge , en lijne onder-

danen van 't ftvaart , als in d;e Landen gefchiet was , door dewelke

fijne Armee gepaifeert was ; en onaangefien de Ktur-lrorft van Trier

'fcfelve verfoek by Tire me naderhand met ferieufe inftantien itereer-

de.i en.hem fijn Land geheel open ftelde, contribueerènde al wat

tot onderhout van fijne Militie nodig was , daar en tegen aan de Key-

ferlijke en Brandenburgfche Legers de paffagie door fijn Land rond af

eefWen hadde , als hem den Marquis de Gram daar om expres

was komen begroeten, logroeyaen echter de woedeen tyrantuke

handelingen der Franfchen immer fo feer aan , dat de Keur-Vorft
Kjnr-TrUr

fjj ne p-erfoon in fijne Refiientie Plaats Trier niet langer dorit halar-

SJf/

S,ul
dceren, miar fichimil retireeren binnen de ftad £oblens , dewelke

door de vj-eemde fpecukticn en mefures der Franfchen in fo gevaar-

lijken conititutie raakte, dat de Keur-Vorfl fich genoot fiakt vond ,

ilch als nut een laatfte toevlucht te bedienen van de macht en facul-

dathymet £cyt , die hem de Wc{cphaalfcbe Vrede verleende en open Helde , te

ornifben weten., om een Keyierlijk Gunifoen te verfoeken toe fecuriteyt van
belet> fijne Peidqon en ftad Coblens, Dcfe gepermitteerde V'oorfichtigheyt,

't veik de c^e mec iVpkte » dan tot fijnes felfs defenfie in fijn eygen Heerfchap-
Fraufcheop pye, en diegeen finiftre achterdocht en verkeerde impreiïïe aan de

mnige wijfé Franfche hadde behooren te caufeeren , kofte den Keurft-Vorfl na-
^/engeeren. derhartd de geheele overrompelinge van fijn- Bitfchopdom > het in-

nemen van fijne
' Hooit-fhd Trier, en het verderf van fijne Staten >

werdende de Stad op een maandelijke contributie van 15. duyfent

Kroonen ? e*n het geheele Land na proportie geftelt , dewelke met de

;ytterfte rigeur , met vuyr en fwaart wierde geè'xecuteert , daar van

•oy vervolg breedcr.

lm-
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Immiiaels hadden de Keyferl ijke en Brandenburgfche Legers tot K<t.rMl

.t!c rejrfep den Keaï-Vorjlvari A1e:its verfecht , ten cynde hy dan Vfl nrfe au"'
j

Ivurdoor tïingebiet en over fijne Brugge een pas wilde v'erleenen na m|«fif
tC

de o ver- zijde van den £/; ; , waar toe de Keur-Vont in gcc'iderhande aan ge r
°chr.

' manieren wilde conlcntceren, m.iar dede de Brugge afnemen , clece

de advenues van fijne Refidentie-ilad fortificeeren', en dedë de "Wal-
len om heen met veel Canon befetten , ais hy fag , dat de A&lia'fe
Troupea hem navierden, en Cjitftavus-Burg befetten en 't fel ve op
H nieuws fortificeerden ; Oi hier van oor&ak wasxlte fchrik, die Keur-
tJAtents opvatte-, van dat de Franfche fulx tegens hem fouden re-

vengeeren; of dat Ksur-Mcr.ts fichaan de Franfche verbonden had-

de, om aan 'niemand, als aan haar pas en aflïftentie van allenoot-

fakehjkhéden te verlenen \
of dat hy fich tot het weygeren van paifa-

gie verplicht vond door het Tractaat genoemt de Rijnfche Ligue tuf-

fchen den Koning van l
r
rahkjijk. en Rijx-Vorften aan den Rijn 'm

't jaar i66z. opgerecht (waar t»y geaccordeert was , dat niemand

van defe Vorften eenige wervfnge of paflagie in of door haar Gebiet

fouden toelaten aan ymand 't was wien hy wilde ) filx willen wy hier

niet onderfoeken , maar 't felve voor by gaande alleen tonen , hoe

bekommert de Franfche haar bevonden over de Delfeynen van de De Franfche

Auxiiiaire Legers, niet wetende, waar de felve haare oogen na* toe
*atenlie-

fouden wenden, hoe wel fy niet twijfrclden , of defèlve fouden na

allen vermogen trachten den Rijn te p'aiTcercn, cm aan de Znyd-

zijde- van die Rivier haare voornemens te cxecuteeren ; Om defe oor-

faak volcde Turetme de Auxiiiaire Legers van ter zijden na-, en viaileer- ,

wfromf7ir,i i
Brugge

de aüeen > om de ie! ve het overkomen van den Rijn' te Dclettcn ; maar voor straat*.

amgeflen hyprelumeerde, dat fy haar mochten wenden na de Elfai,
h

d

M

£
af5rart *

daar toe haar feer gemakkelijk foude kohnen dienen de Brugge voor

Straasburg , wdke Stad noch geen partye gekoi'en hadde , en voer

hem te vreefen {lont , dat de felve meer na de Duytfchc als Franfche

dijde foude inclineeren , fo communiceerde lurenne fulx 'aan den
" Tnns van Condé , (dewelke ontrent $tet£ een Leger formeerde tot

ondevan Ture>w.e* in cas hy door de Duytfche tot een retirade

hadde mogen gefbrceert werden) die aanftonts een exprelTen fond

Mo»fr
< Rjcous Gouverneur van 'Bri(nk^ 9 metordre-, dathy-de

Bruvre van Straasburg foude foeken te ruïneeren en re verbranden,

op wat wijfe hy beft konde: waar op de Gouverneur in der haaft 4.
Scheepen tot Branders en eenige Vlotten met vuyr-werken dede pre-

pareereiij en 700. mannen in Vaartuygen embarqueerde , daarmede
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hyopden \6. Jskwinber 's nachts den %ijn afdreeftot voor Straats-

burg , alwaar hy onder eenige Bogens van de Brugge de Branders en

Vlotten valhhtcbte, en in den brand itak, fodat in feer korten tijd

8. a 9. Bogens in kooien raakten , dat de Franfche met haare fcheepen

tm nsob c voor by de Stad a$ryven Je aanfigen tot IVanfenau toe , daar fy haar

>b f aan land beeaven , en den geheelen dag goet cier maakten over haare

xdtr goede expeditie, marcheerende tegens den avond door de omleg-

gende plaatfen weder na 'Srifak. .^ .n^i

daar over Defc violente ac5lie van de Franfche gepleegt aan een neutrale en

mifiolgt"* aan een Rijx-Stad , gaf aan alle Hoven , en voornamentlijk op den
wierd, Rijx-dag tot Regensburg fuiken umbragie , dat de Stenden desRijx

't Cdve refenteerden als een openbaare Rupture , of Vredens-breuk

,

en aan den Franfchen Minifter Granvelle tot Regensburg refideeren-

de haar misnoegen voorftelden , begeerende reparatie en fatisfactie

wegens fuiken enormen attentaat , waar op Granvelle niet anders wift

=mjil«k«rs:-; te.antwoorden , als dat de Raifon de Guerre ofhet Imerejt van den
K M

,"r Oorlog en de Secunteyt vanfijnen Koning fulx hadde vereyfl , en dat

den Koning de fchade aan die van Straasburg ongetwijftelt foude ver-

goeden , wanneer het pericul voor by mochte zijn , dat hy van wegens
die Brugge vreefde , gelijk de Koning fulx ook met een Mi/live in dato

>as-'* mv ^en 3*
c£>ecember 1672. aan die van Straasburg op haaren Brief tot

'fi rf(ibb-akntwoord gaf, 't welk het Rijk echter geenfins konde te vreeden flel-
«fcnsiisfmt;?.

jenj voornamentlijk als de klachten van fo veele Duytfche Pnncen,

*a *k?\
mCt en Prnic^PanJk van Keur-Brandenburg^ over fijne verwoede Landen

ran jb«r- door de Franfche Wapenen , en over de vyandelijke attaque op Sijne

fot

n

Relt?.
Doorluchtigheyts Lijf-garde, aan Keyferltjke Hof en tot Regensburg

Hrg den aancpamen , die den Keyfer bewoogen , om alle Duytfche Vorften te

ifiiicercn^

6
an,imeeren tot het opvatten van de Wapenen tot genieene defenfie van

't Duytfche Rijk , en tot het fpoedig inbrengen van haare Advijfen op
den.Rijx-dag over defe algemeene Troublen , haar ferieufelijk veima-
nende , dat fy het Rijk , naar hun plicht , houw en getrouw fouden
blijven.

Auxiiiaire Onderwijlen leyden de Keyferlijke en Brandenbiugfe Auxiliairc

5en
e

?|U, Troupen een Brugge,by Gufiavus- Burg over den Rijn, die ly met
eenige volkeren paiieerden , tot in de Ta/s, waartegen Turemie de

éztde¥nn.Moefel langs heen befette , en om feccurs fond na den "Vrin^v^

rocciïi""
Co"dè r die hem met 2. a 5, duyfent mannen affiileerde , enmetdp,
reftvan fijn Leger van Alets opbrak na Theonvüle , om Lotharin-

gen tegens alle infukes der Duy tfchen te^ekken.

In
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In het midden van December wierden de Auxiliaire Volkeren te Auxitta e

raade , om by Cojiheym weder te rugge over haar beyde Bruggen den t^ke* we-

Main te pafleeren , en door Weflerwald na Weftphalen te trekken,
deueruSSc»

alvoorens eenige Troupen na *?{ieiivcenwicht detacheerertde , om de
Brugge der Franfchen over den Rijn , was 't doenlijk , te~ ruineeren , en doen een

doch defé vonden defelve met fo defenfiven Schans verfeekerr, dat fy Bruggeïer'
na een vigoureufen ftonn moften retireeren , nalatende omtrent 300. ^'««fchenbj^

mannen. Turenne den afmarfch van de Dnytfchen vernemende , ver- doch*^**
voegde fich met fijn Leger in grooten haaft na 't Aarts- Sticht Keulen-* $£%; rrekt
en van daar na de Fróritierëri van Munflerland , tot aflïflentie van den mcie weder

BjfTcho£, entotvermijdinge, dat de Duytfchen over den TJful niet
af'

mochten doordringen tot in 't hert van der Franfchen nieuwe Con-
quefté&j^i "QX«^i«»^%. tol *ltavrfttvt3 1

De Kettr-Vorft van Brandenburg hadde immiddels uyt den naam b*»***»**

vanden Keyfercnvan de gefa.nentlijk Rijx- Geallieerde den Keur- de sim-
Vorft van Keulen enden Biffchopvan Munfler drymalen doen fom- Pen '•""> Kj-'

meeren , ten eynde defelve haar in 't Reguarde van 't Rijk fouden heb- yz«r,

ben te verklaaren , en partye te kiefen , met byvoeghige , dat fijne

Troupen anders vaardig ftonden , om 't Intereft van 't Rijk met een

rigourcufe executie te betrachten; doch als daar op geen behoorlijke

fatisfaóHe cjuam , hadde hy den Majoor Generaal Spaan enden Over- 2geert vyan-

ften Etter (diehy, geduyrende fijnen optocht na Frankfort, met
«'''^'"and

eenige Troupen omtrent Lipfiad en "Bielevelt gelaten hadde) ge-

commandert, om een begin van de voorfz. Executie temaken, het U^
welk in 't begin van ^December ook fo goeden voortgang hadde , dat

(y in der haaft eenige plaatfen in Mttnftcrland afliepen, het Land
onder contributie fetten , en veele wagens- met vivres, nmmunire, .'

*"

Lakcnen en contant geld tot goeden buyt maakten , daar op den

Biflchop aanftonts fijn volk t'famen trok', Waar mede hy een inval dede

in 't Graaffebap van der Marl^ , Haar hy fich van de Steeden Lttnen,

Vnna en 't Slot Reda , die alleen door eenige Land-faten befet wa-

ren , meefter maakte , en 't Platte L^nd met de Steden Kamen , Ham
Cu andere Plaatfen onder contributie 'fette , tot dat de Brandenburgfe

Armee hier omtrent aanquam , wanneer den Biflchop de Srad Vnna
alvorens uytgeplondert , en veeje hüyfen afgebrant hebbende , defelve

mee her platte Land op den 29. Dhcernb. verliet , latende den Keur-

Vorft, Keur-Vorftinne en het gnntfche Hof, met een convoy van

eemge duyfent paarden, voorby pafleeren na Lipfiad en Bielevelt , in

welke laatfte plaatfe défèive op denlaatften dag van 't jaar 1671. ge-

luk-
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lukkig arriveerden, alwaar de Keur-Vori tinne op den 5 . fanuary 1673.

een jongen Prins ter wereld bracht.

Anxiiiate
^e K'eyfeflijke Volkeren namen Imre Winter-Quartiercn in en om

-trekken in 't Sticht 'Paterborn, en de Brandenburgfe in 't Land van der M-ark^

waar mede fy defe Campagne eyndigden , en ons occafie 'gaven , om
defelve, met fchrijven mede te . eyndigen , alleen voor 't laatflenoch

vrankrijkrer hier byvoegende, dat de Koningvan Vrankyijk. aan Monficnrd'E-

Luyk
3

oïcr fafy Gouverneur tot Wefel fub dato den 25. November ordr

contributie, g3f , om de Landen van den Kcur-Vorfl van Brandenburg allenthal-

ven onder contributie te brengen, endefclve als Conqueftcn "te tra-

op ecnige cteeren 10 lang , tot dat aan den Koning fatisfaciie was gedaan over
ftuoie pre- twee attaques , die de Brandenburgfe 7'ionpes byde Rivier de Laan

op de fijne hadden gedaan , en over 200. Artillerye Paarden , die de-

fel ve Xroupen lijnen Koopluyden by Coblents met eenigen Buyt had-

den ontnomen , onaangcfien de Franfche den Keur-Vorft voorheen

genoegfaam hadden geoffenfeert met het innemen van fijne Steden en

Piaatfen in 't Land van Kleef; met deffelfs Militie uyt Emmeri\ en

Gennep te verdrijven ; met die beyde plaatfen , benevens Orfou en

Burik_ te demolieeren ; met het Land in de gront te ruïnceren ; en

't felve te pionderen, en dimmer als Vyanden te tracteeren, en met ver-

ichevdc attaques te doen op de Brandenburgfe en Keyferfche Volkeren,

als die omtrent de Laan en Frankfort gecampeert lagen. Monfieur

d'Sftrade font in gevolge van 's Konings bevel op den 5. December
i6ji. eenmifliveop Kleef, daar by hy de Hooge Regeeringe fom-
meerde, om binnen 8. dagen eenigeHeeren na Wefel te deputee-

ren , ten fine defelve met hem fouden accordeeren over de Contribu-

tien , dewelke hy anders rigoureufeliik wilde doen executeeren.

Het Koning- De Befchrijvingè van den deplorablen ftaat van 't. Koninkrijk P o-

wh S^ L E N neD^en wv m °" s Tweede 1)cel op Pag. 218. geeyndigt , en de

geconftitu- Oorlogs-Actien gereferveert tot dcfe plaatfe , alwaar wy eerft fullen
cwr> verhandelen de flechte Poolfche preparatien ten Oorlog, daarna de

Turkfche en Tartarifche Preparatien en Optocht ten Oorlog, en

dan 't gene van eenige remarque in dien Oorlog is voorgevallen.
waar voor de ^at aangaat de Poolfche preparatien tot den Oorlog , fo was hoop;-
Koning ge- ,. , °, r . r

i r
. , ,

ö Q
trouüjkvigf- nodig , dat deielve met lo grooten yver wierden begonnen, metfo
leert, eenpaarigen drift voortgefet . en met fo goeden fucces volbracht , als

de macht van den dreygenden Vyand groot , deflelfs adien barbarifch,

en een quaat eynde van den Oorlog voor de geheele Chriftenheyt ruï-

neus foude zijn,

In
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In het begin van defe preparatien toonde Koning Jllichael fijn on-

vermoeyde vigilantie en fijnen hertclijke intentie , om 't Rijk Tolen

als een voopmuyr van het Cbriftenrijk, tegens de gcdreygdc ruïne

van de algemecne Vyanden van den Chriften-naam^e be'chermen,

want hy verfchcyde Rijx-*lagen dede convoceeren , op dewelke hy felfs
va^"JJJ

in perfoon en door fijne Minifters de hoogdringende noot v.nYRijk recomman-

yoprfclde , en deilelfs'defenfie fefieufelijk recommandeerde , met in- {Kji^!
lïantelijk • , dat nu elk voor hem felfs, en fy alle gefainentiijk

de nodige middelen van deienfie wilden betrachten en by der hand

riem Cy alle oneenighe\ t en vlifpyyteri wilden ter zijden letten,

om daar do^r/ije Rijx-dagen niet vruchteloos te doen fcheyden ; dat

fy alle Factien, als een invreetende Kanker , wilden abandenneeren
;

en dat fy cm Cknfi willen den ,S#hèl tegens de On-gelovige en

On-Chriflenen gelijkerhnnü vdiuen opvatten , en 'haar felven , haare

Yrouwen en Kinderen, ja haar Leven, Rchgie en Vr\ heyt wilden bc-

fchermen , daar tce haar God feekerlijk fijne genade foude verleenen,

fo fy haar dcfelvc niet onwaardig maakten door verfuyin , oneen ïgheyt

quaat-aai digkeyt. D aar en boven recommandeerde de Koning dit

alles door diverfe V iri erïalni en Circulaire Brieven aan alle de 'fa* *??} UnI*

:te;i <:n l] n groot en kleyn Tolen , mitsga- uytgaan,

Ltttattwen e ïofpoliter Kujfii , haar den periculeu-

fen val en totalen ondergang van 't R-'jk voor ogen feilende , by ^idien

fy nu nict.vigilee.rden. Maar ( dat té bewcenen is ) de oneenigheyt van

den Poolfchen Adel, en de verfeeylijkeFadie der Franfchen hadde

dusdanig de overhand, dat vcele , in plaats van 's Rijks Intercitter

herten te nemen, het felve liever wilden helpen deftrueeren, en een

brugge voor den Vyand leggen , daar over defelve het Rijk Tolen met
inwendig foude konnen verwoeften, en een ontelbare ir.ee- /3101 A\*

e van onnofcle zielen in een ilavernye fleepcn , die hajrd vf "J**j-

dood vd-;?.

ImmidJels ftelde de Koning de aanftaande noot van 't Rijk door J^axum
Lxpfèiïens mede voor aan alle Chriften Potentaten, behalven aan aantotaflï-

van waar hy wilt , d:.t den itropm vanajJe or.lu'vlerujjn i^\ veu

n overvlocycn. riochtars

,

c ; s Viaduijk,

n T
Konii

en 1 -. Tolen tevaFcerte kuypèri , de fen

Poelfchen Koning fohan CafimW (die in l' ' refideerde als cfatonv«

'Ac: v:n St.ffimqin* P.n van' 7..a'8. and- 'e Atxiycn, ^m'efrc.
vacant raakten , als hy op den i6*V . i ^~i. mi fc~ ,enteeit '

; overlijden in een plaatfe , die van de cent as

Rrrrr cein-
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geinfectee'rt , endaarde Franfche hein gcherbergt hadden , akhyop
een plaifier-reys langs 't Franfche ftrant was fiek geworden ) hoewel

onverfocht , aan den Koning en Sfenden van Polen > by een Miflivc

een prefentatie , dat hy uyt liefde van 't Vaderland , en tot fteutingc

van den inval der Barbaren met 1 5000. Franfche Soldaten de Kroon
wilde komen afïïfteeren ; doch men was door gants Tolen fojalours

tegens de Franfche , dat het de welgeintentioneerde genoeg was , om
afte wijfen al wat maar van daar cjuam.

De Paus , die lich den gevaarlijken ftaat van Tolen feer liet aange-
ne hw legen zijn , fette tbfi onderftant van dien Oorlog op alle de Geéfllijke

de fa »k van goederen een Impoft van 6. ten hondert , gelijk meermaaden gefchiet
ïolcawB, Wi3S .

{iy c|ede door den 7\(unnm Kontfinski op den 6. funy in

S'. fans Kerk^ tot Warfchoaw aan het Rijk een prefent van een no-

table fomme vaïi penningen , «iet een gezeegent Swaart aan den Ko-
ning , en een gewijde roofe aan de Koninginne, om te gelijk door de
krachtige tegen(km t van de mannen, en door de gebeden van de

Vroawenshet Chnlienrijk tegens de On- Chriftenen te befchermen,.

en hy dede den Aarts-Biffchop, met alle die van «e Franfche Factie

waren , in den Ban.

femawT».' ^Cn ^ïüfc°vitfchen C~ar van de Poolfche Majefteyt mede tot

lenaffiften- a/ïïiïentie tegens de Turken en Tartaren verfocht zijnde, was in
lK '

't begin niet genegen in dien aanitunden Oorlog partye te kiefen, fo

langde Polen onder malkanderen io oneenig bleeven , doch refol-

_rde noch eyndeiijk den ouden Cjowtsk} met een Armee van 20.

fent mannen den Tolen tothulptefenden, die feer lan?fam by-

quamen , en noch langfamcr gevolgt wierden van een ander Leger*

dat mst de Ty-amfche en Zeparowfcbe Cofak\cn een inval in de

Kar» , en dm Tartaren een groote diverfieen fchaade dede.

ïtTetïï
Behaiven den Kcttr-lrorft vin Brandenburg. t die in 't begin van*

te«, het jaar 1672. het Rijk Polen met 6000. man, volgens voorige

Trachten , afïifteerde , was niemand meer , van wien de Kroon Ta-
len in haare uyterfte noot wierde onderfteunt , uytporfaake , dat de
Franfche ter felve tijd geheel Europa dooreen oorlog haddenver-
wert , daarin degrootfte Machten participeerden , often minften by
geinterefleert waren , waar door fich Tolen , genootdrukt vont, om
met fijne verdeelde en onwillige macht den Vyand afte wachten , daar

. het felve Rijk in 't midden van fijne verwerrmsen fluctueerden , en

ageert vyan- eengroot deel der Qofakxen was quyt geworden door den ^rval van
AcfiktegcM Dprofmfa* die in de Vkraine > al eer fijne geallieerde Tartare*

en
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en Turken te veld quamen > vyandelijk ageerde, en de voörnaamfte

Stad, genaamt Czjcherin, veroverde , doch van den Hanenko wc- wort van

der daar uyt geflagen wierd , fo dat hy over de Rivier ^Barifteaes moft f™"*
gi"

vluchten , daar hy met eenige duyfent C°fakKen cn Tartaren ver-

iierkt zijnde , weder quam, en de Stad Human belegerde, waarop
den (faftdlm van PoaJachien enden Hanenkp de Stad willende ont-

fetten , door Dorofensfy geheel verflagen wierden, blijvende (dat no-
tabel is) de Regimenten en Compagnien van de Malcontenten gants

in faIvo , op welke victorie 'Dorofenskj de Stad Human veroverde, vonfeniK»

en de Voor- Stad met alle omleggende Steeden aan fijne Soldaten ten fla«JJH""-

buyt gaf, die dcfelve ook innamen , demenfehen in de Barbarifche en verover:

flavernye vervoerden } en alles tot de gront toe deftrueerden ; Maar HmM*>

fo haaft Dorofensko vernam , dat den Sterk? met de C°fa^fi1 » ^e

aangeene zijde van de Nieper ftonden , haar 40. duyfent fterkby

Kr^emeKmts overfetten , om fich met den vciflagen Hanenkp re welke plaats

conjungeeren y moit hy Human weder verlaten , al 't welke airede JlJk?w?«rd

gepatfeert was , eer de Turken en Tartaren met haai e I^egers te veld tc v«iaten '

waren, uyt oorfaake, dat de Turken veel tij ds confumeerden , met
haare uytnemende grooteOorlogs-preparatien, en met den marfch

van haare Legers , die om de verre diflantie meer als dry maanden toe-

brachten , eer fy in de Vkraine aanquamen.

Wat de Oorlogs preparatien der Turken aan gaat , die waren ex- Groore Oor-

traordinair groot, want fy niet alleen de Krijmfche Tartaren •> die fy
'ogsprepa-

door jaarlijxe pennoenen tot haaren dienft verbonden hebben , op ont- Turken,

boden, om met een Heyr van meer als 80. duyfent mannen te veld

te komen, maar ook van alle Bajfas fo veel volks byeen trokken,

dat fy een Leger formeerden van meer als 200. duyfent mannen, dewelke

waarvan Cy het voet-volk voor heen naden cDonatt fonden , wer- komen op-

wartsfyvan zoo. fwaare metale Stukken, in Seikjsn over de Swar- dca %»u'u,

ts Zee , en van de Ruyterye over Land gevolgt wierden , dewelke den

Grooten Heer met een ongehoorde Pracht en Magnifïcentie uyt

-ddrianopel in fijn Pavillioen convoyeerden in compagnie van den

Mufti, dewelke aan den 2>tf«<*# , volgens gewoonte , alvoorenscle dAard*1
Rivier over te gaan, de Vocrfpellingen van geluk met feekerc Cere- voo/feg^n.

monien aan den Sultan-en aan 't Leger mofte geven, na welke ver- g*
ndo

!Je
richtinge defe groote macht de Rivier palleerde , en met klcyne dag- ceremoniën.

reyfen door Wallachien en Moldavien eyndelijk aan de Tyjeper

by Chocim (dat maar twee mijlen van Camimtc Todolfk} gelegen

is)aanquani) daar fy een Brugge over .de Rivier floeg , dewelke iy

Rrrrr 2 ov« /
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over marcheerde tot voor Caminiec , datfy aanftonts rondom bele-

gerde, e;i al het Canon door Bufrel-olTen liet aanvoeren , plantende

't felve op veele Batteryen, en ook op 't vlakke veld neder, daar mede

(y defe Stai Ririeufcliik befchoor.cn , en met veele vuyr-werken be-

nouwden, ondertulTchen dat de TdhitjLtrs tot onder de Wallen approi

cheerJen , 't onderde b5ven wierpen , en 's nachts op diverfe plaatfen

te gelijk ftormden , door welke geduyrjge force fy het Garnifoen, dat
%

nauvdijx 2 duyfent manflerk was, afmatten, en in gebrek van Am-
munitie 'brachten, alfo 't Magazijn vankruyt feer iober geftcfreert was.

De Stad was met 2. fterke Kafteelen, zijnde 't een het Oude -en

't arHc! het Nieuwe Kafteel , en met een feer diepe Gracht tnfTchen de

RotTen, eri met verfcheyde mam* ve Bolwerken gefortificeer't, en ge-

bracht tot 't renomme, van dat fy de fterkite en voornaamfre Frontier-

poft van Polen was , welkers behout de Vhraine , en by gevolg gants""

Polen tegens de invallen der Turken en Tartaren fo feer dekte , als;

deffelfs verlies naderhand onheylen en miferien gebaart heeft. Maar

dcCc redoutablefterktekonde'tjlijknietbefchermen , en den Vyand'

tegenhouden, van wegens het inwendig gebrek van 't Garnifoen eïï

Magazijn , gelijk vooren gefeyt is , en om redenen , datter geen ont-

fet voorhanden was , waar van de Vyand kontfehap hebbende, de For-

treffe te vinniger aantafre , voornamentlijk als hy fag , dat het nieuwe.'

Kafteel op den 26. Augufti het ongeluk hadJe, van door deonvoor-

Zamuuet
gaat ov^et

fichtigheyt van een Pooïfchen Dragonder (gelijk men wil feggen) m
het aangaan van 200. tonnen boskruyt , in de lucht te vliegen, met f\ch

nemenJe veele Poolfche Officieren , Edelen en Joden , en 500. Solda-

ten ; en dat een fijner Granaten in de Luyterfche Kerk gevallen was

,

endaar aangefteken hadde 120. Granaten, 'die de Kerk omver-re floe-.

gen, en het Garnifoen verzaagden , waar op hy met een heevigen aan-

val tot onder dePoort van 't Oude Kafteel naderde, dat hy door mijnen
1

foude hebbe omgekeert, by aldien de Belegerde geopiniatreert, en na

geen Capitulatie hadden willen luyfteren , te meer dewijl de Vyand
alree de 5. Bolwerken ondermijnt hadde , 't welk de Belegerde necemV
teerde, om haar leven te fal veeren met het uytfteeken van een witte

Vlagge, daar op Oitagicrs ten wederzij Jen gegeven, en fekere Perfo-'

nen genomineert wierden tot het maken van de Capitulatie , dewelke'

op den 27. lAtigttfti 1672. in defcr.voegen getroffen wierd.

volgens defe *• 'Dat de Befettinge met al hart Onder-en Boven-geweer
capitulatie. #ne Bagagie yry en ongemolefieert foude H)t marcheeren.

en met

2. Dat
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2. Dat alle onroerende goederen blijven fottden ten behoeve, van de

wettige Eycenaars.

3. Dm de Polen binnen Caminiec ten allen tijdenfouden behouden

vrye Exercitie v.vi Rehgie , en eenige Kerken tot hdaren opentlijkfn

Gods-dienft.

4. 'Dat elk, Ingefeten met fijne goederen /oude mogen gaan wonen ,

waar hj wilde.

Het Verlies van defe Stad dede geheel Polen zidderen en beven Schrik fa

voor de aar.komft van den machtigen Vyand , dewelke nu geheel Polen Je t

lc

Je°J'J

voor hem hadde open liggen , en geen of weynig refiftentie vreesde , van Qamime;.

al(b de Regeeringe defes Rijx gefcheurt , de Armee kleyn en in party-

fchappen verdeelt , en g^en fecours , als uyt iljn eygen boefem te.ver-

i
wachten hadde, die in oneenigheyt verwert was. DeKoninginne de- Het a!ge-

de haart befte goederen oppakken , om daar mede van Warfchou na te i, in i
ï~

Tboiw tg vluchten; Veele Steeden refclvccrden de Sleutels den Vyand lcn *

te gemoet te brengen; Veele ïVaywoden en Stirojïi fubmitteerden haar

onder de Turkfe protectie ; De Cancelerye van Cracou en alle de Ar-

chieven , Koninklijke Ornamenten en Regalien bergde men met de

vrucht na 'Brejlau ; De Steedelingen in Groot Polen retireerden met
haare befte meubile goederen in groote mecnigte na Kleyn Polen ; De
Stedelingen van Kleyn Tooien nemen haare toevlucht na Dantjig ,

Koningsbergen en andere vafte Plaat fen omtrent de Ooft Zee; De
Land-duyden omtrent de San en Weiffel vonden te weynig vaartuygen,

om de Rivieren afte vluchten , en die verre van de Rivieren afwoon-
den, vonden by gebrek van genoegfame vcagens en paarden, aan haare

vrouwens en kinderen te grooten laft , om fich met defelve elders heen

te {alveeren, fo dat fy aan de eene zijde den Haven der behoude.niffe te

verre fagèn afgelegen , aan de andere zijde de Vyanden als vergramde

Leeuwen met groore fchreeden aannaderen , van dewelke fy niet an-

ders te verwachten hadden , als een wreeden dood , of ten minden de

ellendigfte fb.vcrnye , in dewelke fy (ouden fien , dat fy van haar huys-,

hof e/i goederen berooft , en van haare vrouwens eewiglijk afgefchey-

den (puden werden, dat hare kinderen i
'fkie van Mahom.t ,

en haar eygen Vryhey* anderen ten diénft foude zijn.

De K nïng iti dtfe hoogde noot f1 . -i de door gantfeh Polen Ge- vigifantle

beden aan, om de gedreygae gëvaaren den Hemel af te bidden; hy e" vooifbi-

vattc den Sabel felfs in de vuyft ; hy trok
i
n pa 'oon te veld , om met Koning.

den Arrisre~ban. te Zwlen den Weyfel te paüeeren^ en poft te vat-

R r r r r ^ ten



SéS 'tVERWERDE EUROPA,
ten tot Zezjekpu , daar hy den P,ruyiTen Adel dede vergaderen , wer-

waarts hy den Prins "Radzavil niet de Fofpoliter 'Rujfini uyt Littauwen,

en al den uytfchot uyt Groot Pelen ontbooden hadde; Hy fond ordrés

aan den Kroons Veld-heer Sobtetski, tegenwoordig Poolfche Koning,

die toen met een Leger by Zamos ftont , en den Vyand alree veel af-

breuk gedaan , hem continueelijk geallaimeert, en veel buyt en geroof-

de Chriften ontfet hadde , om ïich met den Cajlelaan van Podlachie

en met Hanenko te conjungeeren, en den verderen inval der Vyanden

in Volhymen en Polefien 'tefteuten; dewelke naderhand op den 9.

;

Oftober hy Kamarono 15000. Tartaren geheel verfloeg , en \\d

20. duygent gevangene Chriftenen verlofte; En de Koning fchrcef

van den Weifel circulaire Brieven aan alle Pahtinaten van 't Poolfche' i

Rijk, vandeienlnhout:

.

Een -feer "\ JT Achtige en Genereufe Senateurs ,Titulairen en Edelen &c, Siet'

i"nTik£
hi ' jtVJL«*M 't tijd, om de laatfte preuven van onfe oude dapperheyt t$\

geven , ofmet defe Fatale pertode onfe Vryheyt te eyndigen , alfo de aan-

jagen der Ongelovigen , Vyanden van 't H. Krtijs door onfe forghes-

heyt en tweedracht prevaleeren , en dit oude Koninkrijk^ drti\ken , datff
vermaart m deugden en dapperheyt is. Wy zijn nu feekerlïfk bericht van

het btwecnlïjke verlies van Caminiec in Podolien, waar door de Vyanft

opgeblafen is, te meer, om dat hygeen van onfe Legers verneemt, hy komt
daarom'recht op Rus-Lemburg aan marcheeren , en dreygt het H. Ge-

laove en de Kerk^een affchouwelijke verwoefïinge, Wyfiaan nu hier

op den Oever van den Weifl'el , even als op de kant van ds Babylcnifchi

Riviere , en fien de
r
Babylonifchegevankemffe tegemoet , en de defruBit^

van onfe Steeden , als een tweede Jerufalcm , wy Verlangen naufpoedi-

geaankomft met degrootje patientie en droefheyt onfes herten , en begeef

ren daarom , dat gy op defen Derden Circulairen Brief tot Liefde van.

t Vaderland afkomt , dat by nagerumeert is , met het welke anders noot»

faakelijk. mede fouden verloren gaan alle , die u lieffl en aangenaamfi-

zJjn. Komt daarom nochmaals om Chrifti wille, gebeeden haaftig aan,

't wel\ doende , fuüen wy den Weiflel paffeeren , en u in perJoon dieaeiï

tot een Voorganger en Exempel. En vermits hei principaalfte ftemfet >

van ons lamentabel en defolaat Patria befiaat in de confidentie der ónder-
1

danen tot haaren Prins ,fo verkjaaren wy by defe Brieven , dat wy m ons

oqïoi
^erte &€enfins opjluyten eenige offenfie of diffidentie , teger.s wien het ook

'

foude mogen z*ijn , en z.ijn veel meer geneygtfulx door onfe Koninklijke

Goetheyt en Vaderlijke affectie te vergcetcn en te vergteven > als tere-

9bttM0Qittilttih\

"

fa
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Vweer.cn> waarom xvyu verfeekeren, datrvy dceer(lc rHllen z.ijn, die de
Wraakr'tijl van onsfullen weg werpen , en alle bedruven mifrtaden te-ws ons en onfe Kroon dooreen generaal Pardon en Amnesie in vir*e-
tmheyt begraven. vd tdj^J a33 35m n*,J™

c
Gegeven tot /Wieden 8. Septemh. i6jz.

in onfe Regeennge bei: tierdejaar, > sh

Onaangcfiendefehoogeenuyterfte noot van 't gantfche Rijk , van k* F^ien
de Kroon

,
van de Chniielijke Religie , van de dierbaare Vryheyt, van r e

k
leK cvcn

jjijf, leven en gpet, en van al dat aangenaam en waart is, hadde de Fran-
" *

fche Factie en Oneenigheyt in 't Rijk noch fo veel krachts , dat veele
de nootvverdige armeeringe door düyvels driftTochten te beletten , en
het faat van tweefpalt onder de wel-geintentioneerde te ftroyen. Doch
.de Poolfche Ridderfchap iich het bchout van haar Vaderland ter'herten
nemende

, begon de faake der Malcontenten te inquireeren, maakende
een Lijite

, van een groote meenigte der fel ver, daar tegens fy haar for-
nialueerden y voornamenthjk , alsfy intercipieerden een Brief van den
;Aarts-Biflchop, waar in onder anderen fouden hebben geftaan defe
woorden: <De Turi^fe Tijdingen komen by my in groote conftderatic,

Afify myvoor onfe partje goet fchijnen, welk fchrijven fo groote
Verbitteringe onder den Adel caufeerde , dat de Malcontenten niet Ai„ ovct
doritenten voorichijn komen, alfo beducht waren , dat den Adel eer dcn Adel '

met de executie als cxaminatie fonde beginnen. Den Kroons Stal-
VClbi" erï '

meciter pakte lijn goet t'famen , en vluchte felfsinde Sterke Plaats
Lomts by den Aarts-B^chop. Den CaflelUan Posnantz.ki, den
Heer 'Daivw Korrony en denStarofta Tadomfky retireerden fluyns

-

wijs uyt het Leger van den Koning, en Lowofkj Koronny ontmap-
tent nevens andere by nacht , foude anders gepijnigt zijneeworden.
Den Cafteilaanin 's Konings Leger, als hyde Malcontenten be-on
voor te /preeken

, • dat men te rigoureus met haar procedeerde , wferd'
datelijk doorfabelt, en in kleyne ftukken gehouwen, 't welk fuiken
angft onderde Malcontenten verwekte , dat fy niet witten , waar fy
haar fouden bergen, alfo fy haar nergens in 't Rijk feeker vonden, wa-
rom lich eemge by den Vyand vervoegden, dien fy door raad en.
hulp anifteerden. WWS «vtfcv

De Tofpoliter'Ruffm rechten onder haar een fiieu Verbond op tot rofPolft«
voorllant van den Korting en 't Rijk , 't welk fy fo exact onderhielden, £

uffini m*
dat ïy in 't begm een exempel ftatueerden aan een Ru/ïïfchen Edelman bSf"

""'

genaamt Prwiowskj* want defdye geen item na fijnen fin konnende
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obtineeren , feyde , dat dan ook niet in de Confederatie wilde wefen,

noch het Commando van den Onder- Veld- Heer over dePofpolite'

eehoorfamen, daar over hy voort ter dood wierde geconiemneert,

met welke executie fo haaftig wierd voort gevaaren , dat niet eens een

Prieiter moch't by hem komen ., om hem tot- de dood te prepareeren,

zijnde 't volk in dier voegen op hem verbittert > dat het fijn dood lic-

haam in de Weifel fctide geworpen hebhen , indien de voornaamfte

fulx niet en waren voorgekomen. Twintig andere Malcontenten |
wierden vogel- vry verklaart.

De Koning Ondertuikhen fielde de Koning in fijn Legerde generale Coüo

ia ^Legct. aan * ten eynde , dat alk Grooten fo wel als andere met- eede fouden '.'.

beloven, fijne Majefreyt rot het laatfte toe by te ilaan^waar on ook alie

abfenteGroote en Officieren na 't Leger ontboden wierden , alwaar

eenyders befchuldinge nut ernftfoude voorgenomen werden. Maar

de Koning fulx fiende^te {hij den tegens fijne belofte in den vooifz.

B rie f, en tegens den voortgang van een fpoedigen veld- tocht, belet£<

fulx en wende alle middelen aan, om fijn Leger met alle macht te

fterken, dat ook naar greote moeyten eyndelijk fo aangroeyde, dat de

Koning daar mede opbrak den Vyand te gemoet :e immiddêl:

al feer groote progreffen hadde gedaan.

De Vyand Want na dat hy Camiriec hadde verovert , font den Trimo ï
r
ifir

middel"
1 " de Tartaren 4. a 5. mijlen voorheen , die alles tor de grond toe ver-

grootë pro- delgden, en de gevangene doorfabelden , lopende de Voor-Steden
greffen. van fommige plaatfen af , die fy in de afch Ieyden. Het gros van het

Turkfe Leger de Tartaren volgende, veroverde de Stedekens van

fforon, Jezjorno en Plocho\ya, die fy in Iiaare afch begroeven. De
Stad CjlrMnn fond Imre fleutels op den n. September den T3 rimo

Vijir wel 5. mijlen te genjoet , om de plonderinge en haar bederf

voor te komen , en alle Steden en Landen tot Lem~ - fahmit-

teerden haar onder 't geweld van den Vy.-'.'.vi, er>d.

föudè felfs haar ruïne niet ontgaan zijn, ïofyhaar ü<

met 80. ciuyfent Leeuwen daalders van de Turk
Den mn Den Tartar Han ycinanend

Sfne "me" ^ 'fe ^artaren m H*a*feb waren , om
tüatie, tedoen, wierd vanfuis-, omm^t fine :

roe

re trekken, fchreefdaarom ajvo'-

ISnopde Heer, daar byhyf"

Koning Am- Heer een Tractaat van Vrceci

dcuis'fVnr, fytfèPok* te raade wierd a om de te.

men
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men met het fenden van den CaftelUn Woliiiskj nevens den Kroons
Schat-Meefter na den Groeten Heer,om met den felven van Vrcedens

Conditien te handelen, gelijk defdve ook op den 1 8. Oclober cetroilln d;<
;

""
... •

i i
o Vrecde fltiv

zijn , in maniere ns volgt

:

ten met d<

Twkctr,

Poincïen der Trachten , die tuffchen den Koning van Po!en en den

Doorluchtigften Vorft der OttomannifTe Porte , ais Turkfen Key-
fer , door bcycler zijdts Commiifarifen , hier toe gcoi doimeert , op

den 18 Oclober 1672. beflooten zijn.

t . Sullen de Tartaren ,die voor deftn in 't Koningrijck Polen gewoont heb-

ven > en federt\Jv^CQ genaamt zijn, die ook roeier tot de OttowannifJ'e Porte

zijn overgekomen , haar Vrouwen en Ki?ideren , mitsgaders hare andere Goe
deren , die in Polen noch hebben , vry en vrank mogen afhalen ; gelijk ook[ui-

lenmogen doen , die in 'tfelve Rijk zijn verbleven > of ook daar vry mogK,:

blijven woonen.

2. Saljijn Koninglüke Majefteyt van Polen door dejfelfs Gefanten'alle Ja-
ren aen de Ottomannijfe Portefenden zzooo Ducaten , 't welkfalgejehiede^

moeten nu ten eynde Van 't Jaar , en vervolgens den i y November op deiz

dag Demeiri alle Jaren-, doch opdefe conditie , dat den Turkjlu Stikcm al!ï

aangrenfende Turken , Tartaren, Cofakken en andere [iropende Partyen, a<c

de»felven onderdaan zijn, falmoeten afhouwen van alle Invallen en Stro-

peryen , e?ifoo 'tfelve niet gedaati wert , jal den Koning daar overfhiisfafti;

legeeren by Gefchrift, en indien 'tfelve van den naaften BaJJ'a niete?s bekomt,

falfijn Majefteyt dat Jaar nietgehouden zijn het Geit tefenden.

3. Podofienfal > volgens de oude Grenfen , d'Ottomannijfe Porte onderda-

nig zijn; en fooeenig gejehil over de Limijt-fcheydïnge valt ,fuilen weder-

xijts CommiJJariffen naar de Plaats van 'tgefchilgaan* airvaarde Queftiein

loco fullen afdoen» •
'

4. De Pooljfe Befettingen, die in Podolien zijn, fullen met alle de hare , pak

enJak , daar uyt trekken ; waar tegens de Ottomannijfe Porte den Koning we-

der te ruggefalgeven alle de veroverde Cafteelen, Sloten en Oorden in Rujfen;

?niis die conditie , dat alle die van Adel zijn hare Vrouwen , Kinderen en Goe-

deren in Podolten vryfullen ho uden , en defevendepart van hare , noch hare

Onderdanen hare Kinderen, mogen weg-genomen werden-

f . Sal een yder de vrje Exercitie vanfijn Religie hebben } en de Kerkegee?t

Jchade gedaan werden, als inde Sloot en , daar Turkfe Kerken fullen werdt?i

gebouwt.

6. Vyt Caminiec en uyt andere Plaatfen in VodoWefal een yd*r vryflaan
hinnen den tijdt van twee Maanden van daar te vertrekken met alle hare Goe-

deren , en dat infeekerheyt na Polen fullen werden geleyt.

7. De ükranie fal de Cofakken, na de oude aarnvijfingen gelaten werden-

Bialocierkiew en andere Veftingen, die aan de Ukranie hooren,ftllen haar ook

gelaten werden, en 't Pooljfe Garnifoen daar uyt trekken met alle het gene daar

"in hebben j upgenomen de Stukken*

Sffff 2. De
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8'. De Cojhkhen, onder den Hanenko gewecfi } fullen -weder teruggeóp

i\ireGoedereH,Jondereenigefmaat> mogen keeren j maar dev Hanenko Jat

in Polen bfyven,

ij. En vorder fuUon de oude Pohi&en in V geheelhlüvcv j die door defe niet

wderfirookè» eerden.
»Z «W |««a«fc

ta
'

loOfifivnsJaiJpiar^p.roiabriRnaaiJinijmrnA iv^dnr;
r

Na dat defe Tra<5htcn gcflooten waren , mailen de Pooifche Com-
r u Miai,

"
miiTar Üfén bok den KrijmfcheCbam te vreeden ftellen , gjeiijk by den

Turk (en Keyfcr voor af bedongen was. Alfo den Chatn boven de

vcorigegifteyan 16. duyfent Daalders noch 10. duyfenttot verfoe-

ïiinge vorderde , wierd op d. duyfent geaccordeert , invoegen dathy

jaarlijks 22. duyfent Daalder foude hebben $ doch met dit beding , dat

noch fijne Krijmfche Militie , noch andere Tarta-rifche Volkeren he

Pooifche Rijk t'ecnigcr tijd fouden mogen infefteeren , op poene van

verlies van de voorfz. fo,n!iic voor het fclve jaar, als fulxmochte ge-

fchieden. ?*Y\ l

e v.in 'DcCc Vreedens Traótaten wierden door den Kroons Referendarius

'iTéS^ mC '

: het!P°riIïU^er vanden Eed op den 2. November den Koni

wou,
fa

vódrgciefen, waarop de Koning uyt fijnen Seetel treedende met luy-

derftemmeden Eed van woord tot woord nafcyde , en in diervoegen

folemnelijk preftcerde.

«war op de
Naar

'

l c )~n%cn &rt defe Traóhten trok den Tur\fen Sultan met
vyanden in den uvtfehot van de Land- Volkeren na Bartm 9. mijlen aaa geen

qnvtinra" zijde van den Dor.au inde Winter-quartieren ,. maar den VrïmoVifir
neuken. meteen groot ded Tartaren bleevenin en'om de Vkraine j heb-

bende in dien oorlog over^e 3 . maal hondert duyfent Pooifche Inge-

fetcnen ten deele in ilavcrn.ye gevoert , en ten deele gefabclt , waar van

'J'olen de na-wee noch voelt , te meer dewijl defdvedoor 't vernieti-

gen van de voorige Tractaten verdubbelt is , daar van wy in 't volgen-

de Deel nader fullen handelen , en hier in 't kort alleen noch byvoegen

deoorlogs-aftientuflchende Savoyers en Geuouefen voorgevallen.

Een 001 log De öodogs pretexten en preparatien van, Savoye.it tegens Gewa,
2*ens Ge ° ende ;lict'C*ontra-Manifeit van Cjemta tegen? Savoycn hebben wyqp

r, aai. en 222. afgehandelt, en aldaar de Oorlogs Actiën tufleheh

dm bc\ Je Partyen gereferveert tot defeplaatfe. ;p 3' nrjl

»nïcrwijierr de Ssrenijfime Repiélijk, van Genua fich beefig hiefrV

'

met het onderfoeken van de particulariteyten van feekere confpiratie,

geentammeert byRapbaël de la Torre tegens den Staat , na dat den

ielven al voorheen Baudit verklaart was , ter oorfaakc hyfich- meeüer
!>:dde gemaakt van een Fc/Qffk*» en een confiderabie fommc van

* 03 nsbiav? rrëhool ojus^ ^ïobn&f oï)irM men
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penningen ; kreeg defelve kennifle , dat op de Frontieren omtrent Sa-

vona en ^Wo aan quamen naderen eenige Troupen Infanterye en vvert begon.

Cavallerye van den Hertog va* Savoyen , voorfien met een goede Je" h™«
quantiteyt Ammunitie en andere Toebereytfelen van Oorlog, omtrent M» &m»jwi

defelve tijd , dat de voorfz. Confpiratie foude volvoert werden. Waar
op de Republijk , volgens den regul van een goede en voorfichtige Re-
geeringe, debeyde voorfz. Plaatfen aanftonts verflerkte fo met volk,

als met alle behoeften , die tot defenfie vereyfl wierden > en fond op
't fpoedigfte eenig ander volk , om de Frontieren tcgens den inval van

de Savojarts te bewaaren , welk volk met verloop van eenige dagen

fo aangroeyde , datrde voorfz. Militie van Sanojen niet verre van die wiensMilitïe

van Uentia gecampeert liggende , van haaien Poft retireerde , en op ^
eveov^-

den 28. fnny i6jz. onverwacht in de Weft vanden Staat inviel,

: daar fy de Stad Vieve , dewelke maar met een enkele muyr omringt

was , overrompelde. Daar op de Savoyarts fchielijk publiceerden een enrocn.cerft

Manifeft op den naam van den Grave fatalUnoy Commandant van de gedccjarccrr»

Armee van den Hoog-gemelden Hertog , inhoudende defe vyandelijke

acüe gefèhiet te zijn door ordre van fijnen Heer Hertog , om te repa-

reeren de violentien en ufurpatien gepleegt by den Leen-man van Rcz-

7jo , ibrteerende onder de Republijk ,-tegens de Plaatfeen Ingefetene

van Ctnona , onderfaten van den Marquis del Afarro Leen-man 1

van fijn Koninklijke Hoogheyt.

Voorwaar een feer ydel en infufficant pretext, om te juftifkeeren °S ?$&$*"

fodanigen vyandelijken actie en opnemen der wapenen,gelijk yder een test,

kan hen , die maar de moeyte fal nemen , om te confidereeren de cir-

cumftantien van 'tfeytjenvan een onverwachte en violente invaiie,

zijnde aan al de wereld klaarlijk bekent , dat de Republijk ter oorfake

van de voorfz. queftien en difrerenten de behoorlijke manieren van pro-

cedeeren altijd omhelft , en fodanige middelen gebruykt heeft , als tot

crkentenifïe van 't poinct, van Juftitie meeft waren geproportioneert,

zijnde in varfche memorie, dat alle dcfelve queftien en difrerenten,

door de interpoiitie en mediatie van den Koning van Vrankrijk , die

in'teynde des jaars 16 70, den Abt van Serviër. t hier toe ej;pres

hadde afgefonden , in ruit en met réciproque fatisfaelie van de ftrijden-

de partijen waren getermineert.

Tegens dit Manifeft antwoorden de Generaale Commifïarnfen daar "£«$

over de Troupen van de Republijk geftelt in Savona refideerende , in faftobe pre-

defe fbrme ; dat de Republijk genegen was , dat de Examinatie , judi- J
nl

t

atic

jeacure en Dccifle van defaake van Xezjio ibuden werden gedefe-

S f(CC z reert
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rccu aan 't Colicgie van de Heeren Doctoren van Bonlognc in.ful-

ker voegen, gelijk in dicrgclijke gclegenthedeu wei meer wasjge-

ctifeert •, Met defecaatele nochtans , dat den Hertog van Savoyen

::1 v ooiens ordre (oude geven 3 dat fijne Troepen , die in ^uvo lagen,

van d ur fouden delogeeren.

In defe antwoord bleek depromtebereytwilligiicyt der Comm i ifa-

rifi'cn wegens de Republijk , in qas behoorlijke reparatie met reftitu-

tic der faaken in den eerften ftaat wierde gegeven , namentlijk , dat fy

haaien Leen-man fouden obligeeren ende verbindea fich tefubmittee-

ren aan het voorn. Collegie als fijnen aangenomen Rechter , en aan

de executie van deiiei is Ge wij fde, met verfeckeringe , yan'tgeene

dienaangaande foude werden getermineert, aan haare zijde behoor-

lijk te doen onderhouden , en het felve uyt te voeren met al fuiken

Cauteïe, als aan de zijde van den Hertog foude mogen werden ge-»

geven.

d;h te ver* Op defe billijke prefentatie vernam de Republijk , dat den Hertog

totgeen accommodatie ofte Compromis indineerde , vond fich daar-

om genootfaakt , aan alle de Princen en Staten van Iulien door ex-

preüe miniven bekent te maken , met hoedaanige finceriteyt fy proce-

deerde , en dat fy in geenderhande manieren van intentie was , om
occafiete geven, datderufte van Itaüeti foude werden geturbeert,

warom Ge- Onderwijlen prepareerdcfn haar de Genouefen wakker ten oorlog,

ró"s

d
ïe°

0r" en wierd op den n. Jttly 'm dengrooten Raad beilooten , dat de

raiicn wak- faaken van den Oorlog alleen by 9. Perfonen fouden werden gediri-
~ CI '~ geert, daartoe verkoren wierden den Heer Hertog , vier Senatoren,

te weten de Heeren Grimddi-> Lomellino , Dxraffo en Qdonc y

rtefFens vier uyt den kleynen Raad, namentlijk de Heeren Fiefco ,

jiri/rnola, SpinoU en fi-ijH^iani. Tot het Militair Gouvcrniment van

de Stad Ger,nx wierden geftelt 4. Colonnels, en 5. tot Veld-Mar-

fchalken , mitsgaders den Heer Afarco Doria om de Galeyen van

de Republijk te com mandeeren ; De Wervingen wierden met groote

ibrge en drift fo in als buyten de Jurisdictie van de Republijk voort ge-

: , en om defelve noch meer te faciliteeren, wierdopden 6. fuly

hv een Placaat aan alle gebanne £orfm vrydom beloof: , byaldienfy

tic Republijk cjuamen dienen , uytgefondert de Crimineele van God-
delijke en Menfchelijke Mjjefteyt, mitsgaders van Man-ilag > vaifdic

Munt , en andere enorme delicten.-

Tot on fesrfemt van defen Oorlog refolveerde den Grooten Raad
::. j.iarüjxe Sub-fidie yoor 10, -aankomende jaaren , dv alle perionen

van
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tan de Repiiblijk te lichten , gelijk' mede den tax Van denherderften
penning op alle goederen ; daar en boven lichte de Repubrijk impor-
tante (ommen- a depoftto , en veelc lngefetene deden vrywillige aan -

bkdinge van geld , al 't welke de Finantie dapper (lijfde , en voorts

wierden met een ongemeenen yver alle nootfakelijkheden geprepa-

reert , fo dat men in korten tijd in en omtrent Savotja een Leger «re-

formeert (lig van meer als 12. duyfent mannen , die de adien van den
Vyandtc lande naukeurig obferveerden , terwijlen eenige Galeyen en
Öorlogfchcepen na Al'om^A feylden, om het voornemen van de
SaVffjarts te verfpieden , dewelke veele fcheepen ia den Bc'efcm van

Aratro ver/ameïden. Men (telde by een publicatieeen prijs van 4000. en tegens de

krooncn voor den genen , die het hooft van Raphaël de U Torre , en «"Jedeés-
6003. die hem levendig in handen van de Juilitie konde leveren; <ien.

Men excufeerde alle fijne Bloet-vrienden nyt den Raad , en men fet-

ï ten mede eenigeperfonen in apprehenfie , dewelke fufpect waren } dat

fy aan het Verraad van Raphaél de la Torre, mede fchuldig.waren»

om Savond te verraden, tot welkers beter fucces 10. Franfche Ga-
leyen en 7. Oorlog-Scheepen, die tot Marfielje en Tonlon ge-

prepareert, voor Savotia te water fouden ageeren , terwijlen den

vöórïz. Tarre door de Gebergte een diverfïe (oude maken , fft^tfB-'

XP/afrf Je C<ito!Lvio met een Leger de Stad Savona te land onver-

wacht {oude brfprongen hebben ; Maar als dit verraat ontdekt wierd, ^ Saw>y*rt*

namen de Trrv.ipen van Savoyen op den 6. Augufti bchalven Tieve fóyfafa'ïp,

en Zuccarela ook dijiel Vecchio in , met' intentie, om 11ch aldaar

te verfterken , daar van de Renublijk de importantie kennende , en we- ,
,11^ 11 •

1 1 1 1
dat door er

rende, dat de Savoyarts alleen vivres hadden voor z. a 3. oagen, G-.^efe-s

wenden alle mogelijke macht aan , om deielve plaats te reenpereeren, h ' eur*

waarop
(f defehe met o. diwfcnt man berenden, en alle paflages (top-

ten , (b dat den <j ratf dé Catallano, die lich met meer als ioco.

tmn daar binnen bcilootcn en benauwt xo:vd, refol veerde (aftel Fcc-

c!:ie met her mcelte volkbefet te laten , en met de voornaamlïe Ofli-

?omtrent 200. Soldaten met farce en met den degen indevuyic

de Genomefen heen te (laan , 't welk hem ook gelukte, doch

i:
;et fonier verlies van cfemeeile van de fijne, daar onder veele Offi-

cieren waren, De GVMok'éfth hielden Jaar op de Plaatfe fo dicht be- en ™&i
llooten , dat die van binncn-genootfaakt waren , om haar op difcretie Wi<..rd,

te geven, met welke victorie de Gemusefen veel volk c
Prifon-

mende Gnerre maakten , en een goeden buyt veroverden , daar door

haare couragie fo- aanwies, dat den Majoor Ttiftori met 700. forfi

S f(ff .3 voo» •
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voor Vieve twee Poften van den Vyand bemachtigde , en tegens

defelver uytvallen manlijk defendeerde, waar door de SaVoyarts ge-

dwongen waren Pieve te verlaten , na dat fy alvorens de meefte part

van de fortificatien hadden laten opfpringen , fendende eenige Trou-

pen na Oneglia , die een goet gedeelte van Rez,z.i af branden, en om-

trent de Rivier Ponente met haare invallen, roven en pionderen meer

fcheenen het Land te willen verwoeden als conqueiieeren.

De Wapenen In alle verdere attaquen hadden de Wapenen der Savayarts foon*,\|

voyaïsïd- gelukkigen fucces, als fy lichtvaardig waren opgevat, en tot bederf

denonge- der onfchuldige ingefetenen van de Republijk misbruykt wierden.-

iSf
' UC

' Want 2. Efquadrons Savoyarts y cue in'tPicyn van Menga haa*,

savpyatts by geconjungeert hadden , om die Stad te beftormen , wierden in 't veld I

Hagen."

gC
~ door den Majoor %jiori met fijne Corfi afgefneden en fodanig ge-^j

refcontreert , dat fy met een ïchandelijke vlucht haar moflen bergen,,

over welke ac~tie de Republijk den felven Miflori met een goude Co-

lomme van 150.. Pifioletten,. de andere Hoofden yder met 50. Pifta-

letten, en ydèr Soldaat met een maand gagie en e^n paar fchoenen

cneenquan- vereerde. De Heer Iofepb Centurione veroverde 200. Paarden en

eï^JiyU** Muyl-efels en 50. Soldaten tot Convoy , komende üyt Onegha ,

efeis ontno-, daar in fy Ammunitie gebracht hadden. Ter felver tijd wierd Cren-

fola door de Cjenuoefcn mede ingenomen en befet , en Zez.z^o ne-

i>ïe van Ge- vens twee andere Plaatfen onder Savojen behorende verbrant , om

ïri" ^'1
redenen 1 dat de Savoyarts het Gebiet van de Republijk,met vuyr en

en verbrao- fwaart verwoefïen , daar toe hy geen apparentie fag om 't felve te con-

.

den 7ezz.o. n •>

* quefteeren.

veroveren In defen voorfpoet belegerden de Cenouefen de Stad Oneglia, ver-
onegii» overden het Kafteel , dat fy in kooien fetten > om dat fy'er in een huysJ

vergifteWijn en Brood gevonden hadden^ daar 2. Corfi vanftierven,.

fo haalt (y daar van hadden genuttigt , en wierden de Stad onder Capi- .

>

cn'Br^a, tulatie ook haait meefter, gelijk fy mede Briga ' veroverden , pion-,

derden en verbranden. Den Majoor Jiijlorfi haddeimmiddels Tonda
belegert, dat hy weder verlaten moil, fo haaft de Republijk op de

aankomft van Monfr . Gaumont uyt Vrankrijk alomme ordre gefonden

Propofitie hadden,van alle hoftiliteyten op te houden. De propofitie wan Mon[r
.

FranWien
(j^mont beftont in onverdraaglijke TrtHrninana voor af fouden fy

winiftsr tot moeten reftitueeren Oneglia , en den flilftand van alle vyandelijkc.
Genona

> actiën onderhouden, en daar en boven de geheele faake overgeven in

handen yan den Koning van Vrankrijk , fuftineerende , dat die van

eetite attaquantcn waren, dat nochtans contrarie bleekt

Hier
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Hier by Pag de Republijk ) dat Vrankrijk meer haar partye als neutra

len Maliatcur fbude zijn, temeer, dewijl Dnc de Savojen fijne

Troupcn immiddels in twee'n verdeelde , en (ich in poO.uyr Ik 1Je , om
oftenfief te ageerer. , warom de Republijk hare Militie weder ordi ;

gaf, om op den Vyand los te gaan , die in de eerfte a&i'e weder c

gelukkig fucces hadde, krijgende, behalvenden goeden buyt , öojc

vecle van dtn Vyand gevangen. De Republijk dcde echter het refpéét,

aan den Koning, dat aan hem alle Franfche, die (y van den Vyand had-

de gevangen bekomen , met nieuwe kleedinge tot een prefent fond.

Uyt vreefe v dat door dtfc oorlogs • vonk geheel ltAÏnn in eer* DePatwjfcpe

ivlammefondegcfet werden, fond den *ï>jm Monfr
. Spada na Ge-

e

™£»ou^
\noUA en Savoyeti , om de Vreede-handelinge te faciliteeren , daar toe enSavoycn,

;Monff. Cjmr/iont rnidefterk aandreef, fo dat , onaangefien den Her-

tog den Oorlog liever wilde centinueeren , om fijne eer en reputatie

door fchuld van fijne Officieren verlcoren , wederom te krygen , ech-

ter op de prefentatie van Genoua, van Oncgli.i alvoorens wederom
te reltitueeren , cenige articulen op 't papier gebracfit wierden , onder d«r eenfgp-

dcwelke cenbehelfde, dat voortaan noch Dnc de Savoye, noch de berden" g$.

Republijk tegens malkanderen geen Oorlog fouden mogen beginnen, conciwe^r^

't en zy fy 6 maanden voorheen daar van kennifle aan den Koning van
' Vrankrijk fouden hebben gegeven , met de redenen , die hun dalr fo|

: moveerden. l>efc articulen wierden met de wederzijdfe documen-ten er.iuv

aan den Koning van Vrankrijk gefonden , waar op de Jtepablijk l.oo> ^1,
pc van een Stiiilant en Vreede fchepte , doch Savoyen om fijn affront

i te repareeren , nam onderwijlen in befettinge Dolceaqu.i en Rocbe-

\ta-y en vcorfag de Plaatfen van Sofpello , Ss.ccorgi, Brcgi, Tenda

en Tirrr.a rnet alle nootwer.dighcden , bedrijvende fijn volk fuiken

infolentie tot Falefco en andere plaatfen van de Republijk' , dat d:~

fel ve hem lieten weten', by aldien lijn volk van fulke barbadkhe actiën

niet wilden alTban , dat men hem 20. hoofden van de voorn aamlie

van Fiemonti die binnen Cjcnova gevangen faten , foude tcefenden.

Hierop deden de Savoyfc Tronpen een attaque op Nave, maar wier- wort voor

den door Tlijton tot Ormea weder teruggedreeven , gelijk ly ook geDi cnc|.

'wierden afgewefen van Zerlfiola en Cafleluccie , diergelijken beje- ^">

geninge een andere partye tot Giogli en Gioffenecc mede ontflng

,

t welk de Savöyarts fo vergramde , dat fy tot geen Stilftant van,

wapenen wilden verftaan , fchoon die van Genoua op het verfoek

van Ganmoyit clefelve al hadde toegefhan met de reftitutie van

Qi.cgUa. Den Hertog j om fijn.ace-oord met de Cjenoitèfen' te' lófe
lijkcv
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lijker te maken , wilde, eer men met de Traftaten verder foude

gaan , met deWapenen beproeven , of hy Oneglia niet weder foude

konnen veroveren , 't welk hem ook na wenfch gelukte , want den

rertswreert ifflarqr.it de S'. Damisn met een groote krijgs-macht gekomen zijn-

V»
^e aan je paf^gie genaamt Baromiie , verjoeg de Genouefen met

den degen in de vryft van daar , en greep poft voor Oneglia , daar

hyfichopden iï. OElober weder meefter maakte, fen der de minfte

reiiftentie te hebben ontmoet, alfodc Gexottefen de Fortificatie ge-

demolieert en ds Stad verlaten hadden. Op dit nicces meende de Gou-K
vemeur van Ntz.z.a het Cafteel Verma te verraiTen , maar wierd door

den Heer G.io Trato Genonees genootfaakt, met veriies van 15'c;

dooden behalven de gequetften te retireeren.

tfflonfr t de Gaumont uyt vreefe , dat dcCe hofHIe actiën meer en

meer fouden toenemen , rey'fde van Genoua te poft na Tttrin x daa
da« op een

foy fe Hertog perfuadeerde tot het accepteeren van den Stilftant die o
Stiïftanr van / O * .... l j» j

wjpencn, den 29. October zijn begin nam , wanneer Ovada aan Genoua ge

reftitueert en van alle hoftiliteyten een eynde gemaakt , als mede de

weder-zijdfche gevangenen gewiffelt wierden. Hier op wierd te;

ep een Vree- w^der-zijden goet gevonden , om de Vreedens-Tractaten tot Acqtnk

wwfï ° te beginnen, werwaarts de wederzij dfche Gedeputeerdens gefondenj.

wierden , dewelke na eenige onderhandelingen eyndelijk een eynde

van den Oorlog maakten , daar by de Franfche bedongen , dat fo wel

de Genouefen als Savoyarts alle haare gewapende Troupen , die fy

moften caffeeren , aan haar fouden overgeven, dewelke omtrent 15.

duyfent man bedroegen. Met defe Vreede-handelinge fnllen wy dit

.
Fataale jaar 16*72. en defe Befchryvinge fluyten , en voort fetten onfe

/ volgende Befchryvinge, van de jaaren 167$. 1674. en 1675. de-

welke wy hoopen meteen algemeene Vreede te eyndigen , daartoe

de Almachtige fijnen zegen wil verkenen , en van alle Vyandeüjke
actiën maaken een

£ T N D JE,

:;

BY-
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Van

Eenige aanmerkelijke faaken my na 't drukken
defes Werks ter handen geftelu

V E
y 33C3

*\ fl

1 HAAL
Van de Magiftrdat tot Arnhem gehouden wegens

het overgaan van haare Stad aan Sijn Ko-
ninklijke CMajefleyt van Frankrijk

in Junio des jaars 167 z.

In te voegen op Pagina 463

En Oorlog tufTchen fijn KoningUjkf Adajefteyt

van Vrankrijk. en de Geünieerde Provinciën ge-

vreeft wordende , hebben de tJMagiflraat van

^Arnhem van tijt tot tijt met grooten yver ende

inftantien by de Hoog Mog. Heeren Staten (gene-

raal en de Ed. Mog, Heeren Raden van Staten

aangehouden , om de verbeteringe van de F01 ti-

ficatien van de Stad van Arnhem en 't maaken van een Ravelijn voor

de 'Rijn-poort > ende andere nootwendigheden, maar hebben niet an-

ders konnenobrineeren , als een refo'utie van den Raad van Staten tot

het inkopen ende leggen van Storm-palen rontom de Wal , het welke

ook gefchiet is , wordende t'elkens aan de Magiftraat tot antwoort ge-

geven, dat Arnhem geenFrontier-ftadt was, ende dat de boven Steden

op den Rijn endeden Tffttl defelveStad genoeg bedekten , daar op
dan ook in het Voor-jaar 1672. groote Retrenchementen aan den

Yjfal tot merkelijke fchade van verfcheyde Ingefetenen van de Stad

van Arnhem en de Velauwe , en 't verderf van veel treffelijke Lan.

den gemaakt, en met verfcheyde Regimenten te Voet en te Paart

befet zijn.

2. Dan alfo door het naarlaten van de doorfnijdinge van den

Tttït Rijn*
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Rijn? boven aan Schenkjenfchans , tot beneden het ToLhays ( waar

op door de Magiftraat van defe Stad , nevens andere Heeren des Arn-

hemfchen Quartiers feer hart , edoch te vergeefs van tijt tot tijt geur-

i;eert is ) feerweynig water in den Neder-Rjjn was, endedat men
overfulks bevreefde > dat de Konink. van frankrijk , tuffchen het Tak
hms ende Tjjeloort , door den Neder-Rijn in de Betauwe foude door-

breeken , fo zijn in de 'Betauwe langs den Rijn mede eenige Regi-J

menten te Voet ende te Paarde , onder het Commandement van dea^

Generaal Commiffaris Mombas gecampeert , om het overkomen van

de Franfchen aldaar te beletten , ende als de Magiftraat van Arnhmfi_
den 30. May feekere kennifle bequam , dat het Leger van den Xö-j
fiinkjvan frankrijk, fich tot Ehea neergeflagen hadde , ende omtrent

het Tolhuys den Rijn trachte te paflTeeren, heeft de Magiftraat ter-^

ftont den Secretaris Verlegen na Zutphen aan de Heere Gevolmach

tigdete Velde gefonden , om haar Ed. Mog. het felve bekent te ma-
ken , en te verfoeken , dat de felvc de poften aan den Rijn in de Be

tauwe met meerder Militie geliefden te voorfien , om het overkomen

van de Franfche Armee te beter te verhinderen , en wetende , dat haar

Magazijn feer qualijk met Lonten voorfien was , hebben aan de Ed,

tJMog.Heercn Staten van V)trecbt om Lonten gefchrevcn, en hebben

oock van de felve omtrent twaalt hondert ponden bekomen.

3. ï>en $i.MeyO. S. des namiddags omtrent 3. of 4. nyrenqi

men eenige Ruyters ter Poorte inrijden , en feyden dat de Franfchen de

Pas over den Rijn byhet Tolhuys geibrceert hadden, en aldaar over-

gekomen waren , waar over de Heeren van 't Hof Provinciaal , en de-

Magiftraat aanftonts twee Gecommitteerdens aan Sijn Hoogheyt den

Heere Prince vanOrangien hebben afgefbnden , om die tijdincre be-

kent te maken , ende om by tijts fo veel mogelijk was , daar in te voor-;

iicn , endede Franfchen te ftuyten , ende mede te remonftreeren , dat

de Magiftraat van Arnhem des winters drie duyfent ponden pulver uyt-

haar Magazijn naar Bredevoort en op liet ernftig verfoek van de Hee-
ren (gevolmachtigde te Velde feer onlangs vijfduyfent ponden pulver, ,

en vier Stukken Canon naar Nimwegen gefonden , ende daar en boven
veel Pulvers en Lonten ten dienft van de Uytleggers op den 7{i}n, en
de Spaanfche Regimenten , en andere Militie van den Staat der Ver-
eenigde Nederlanden gelevert hadden , dewijl alle.de Militie na den.

'

Tfftil gedeftineert op defe Stad cjuam affakken , aan de welke men als

van Pulver ende Lonten voor hetmeefte part onvoorfien , het felve

mofte. mede deylen > ende verfoeken , dat het felve weder mochtc ge

- '

' I ïit'iT rem- -
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«mplaceert , en infonderheyt, dat de Stad met eenige Lonten mffchtc
worden voorfien.

4. De felve Gecommitteerdens hebben Sijn Hoogheyt dcnHeere
°rince van Orangien tot Dieren aangetroffen, en het s?ene voorfz.

jeremonftreert , de welke daar op antwoorde het overkomen van de
rranfen in de Betauwe niet te geloven , en dat Mombas , indien het

vaar was , het felve wel foude hebben genotiflceert, en beloofde op de
tndere verfoeken naar mogelijkheyt ordre te (tellen.

5. Des anderen dags 's morgens den 1. funy is daar feekere tij-

iinge gekomen , dat onfe Militie by het Tolhuys , Bergfe Hooft ende

iindere plaatfen langs den Rijn hare poften verlaten , ende fich naar

Nimwegen geretireert hadden , waar over het Hof , Reeken-Kamer
:n de Magiftraat op het Stadhuys vergaderende is daar mede gekomen
Mombas , de Troupes omtrent het Tolhuys gecommandeert heb-

Hl jsende , dewelke verklaarde tot het verlaten van die poften ende aftrek-

ven van de Militie ordre gegeven te hebben , om dat het Franfche Le-
^er aan de andere zijde van den Rijn (o fterk gecampeeit was , dat

)nfe Troupes niet machtig waren , het overkomen der Franfchen te

oeletten, feggende, ordre van den Heere Bevermng te hebben, fijne

Troupes niet te laten forceeren, ten welken eynde hy een Briefdoor de

HHeer Bevermng over dat fubject aan hem in 't Frans gefchreven, ver-

toonde en liet Iefen.

6. En alfo het Hof, Reeken-kamer en de Magiftraat van Arnhem
oordeelden, dat het felve feer qualijk gedaan was, en dat die poftenter-

ftont weder befet behoorden te worden , eer de Franfen overquamen ,

en defelve poften innamen, fo hebben die Coliep ien aanftonts vier

Heeren uyt haar gecommitteert Sijn Hoogheyt daar over te fpree-

ken , en fpoedige ordre tot het weder befetten van die Poften te

verfoeken , de welke ook aanftonts op Dieren naar Sijn Hoogheyt den

*Prince van Orange gevaren fijn , ende komende aan de ftege omtrent

Middachten-> is de Heeren Gecommitteerdens ontmoet de Heer Veld-

tJ^CarfchalkjVurts , dewelke verklaarde na de Betauwe te gaan , om
ordre te geven, dat de Poften door tJMtmbas verlaten weder befèt

wierden , welkers bewaringe door de Heeren Gecommitteerdens

aan de Heer rrff-^^r/ff^/^W^wrxtenhoogften-g^recommandeert

I wierde.

7. To^ Dieren gekomen zijnde , wierden de Gecommitteerdens

door eenig belet van SijnHoonheyt by den Heer Prins MamUs een

weynig opgehouden, ' encie vc ritonden aldaar , d :£ ^MiMW'Aoov laft

T t 1 1 1 z van
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van Sijn Hoogheyt den Heer Trince van Orangien in arreft genomen

was, en hebben korts daar na Audiëntie by Sijn Hoogheyt gehad, en-

dede weder befettingen van de verlaten Poften ten hoogften gere-

commandeert , als zijnde daar aan het welvaren van het gantfche Land

gelegen , ende alfb gedurende de felve Audiëntie aan Sijn Hoogheyt

wierde gefeyt , dat de Heeren Gevolmachtigde te Velde daar waren,

namen de Heeren Gecommitteerden haar affcheyt van Sijn Hoogheyt

ende fpraaken daar na met den Heer van 'Beurjen , fijn wel Ed: het

intererlè van de Provincie van Gelderland ende het bewaren van de

Stad van Arnhem ten hoogften recommandeerende, daar na hebben

de Heeren Gecommitteerde audiëntie byde Heeren Gevolmachtigde

te Velde laten verfoeken , maar geen antvvoort bekomende, zijn ver-

trokken, dewijl het laat begonde te worden.

8. De Heer Velt-Marfchalk. Warts omtrent het Tolhuys met

eenige Regimenten paarden ende een Regiment te voet aangekomen-

zijnde , hebben eenige Franfche Heeren en Cavalliers op den T\. fu-

ny i6"/i. onder het faveur van twee ftukjens depaftagie over den

Rijn geforceert , de Rivier gepaflèert ende onfeRuytery ende Voet-

volk op de vlucht gebracht , waar op alle de andere poften langs den

Rijn gecampeert mede opgebrooken ende verlaten zijn , waar van te

Arnhem de tijdinge omtrent de middag door veifcheyde gecjuetfte

Ruyteren gekomen is.

9. Den 2. fanjt zijnde Sondag, zijn hier gekomen tweeduyfent

Spaanfe Ruyters , dewelke de Magiftraat van Arnhem , niet tegen-

ftaande de Stad feer fchaars van Meel voorfien was , met grootecjuan-

titeyt van Broot, Kaas en Bier hebben moeten voorfien ; Ende.om dat

men van die tijt af voor een Belegering beforgde , heeft de Magiftraat

• van Arnhem een briefafgefonden aande Magiftraat van Amfterdam,
daar by geremonftreen: wierde^defchaarsheyt van Meel, Lontenen
Geldt , verfoekende daar omme eenige afJlftentie van de voorn, Spe-

cien',maar hebben niet anders als een afllagig Antvvoort bekomen.
Infgelijcks heeft de,Ma giftraat ymant uyt den haren gefonden aan Sijn

Hoovheyt om behoorlijke affiftentie ende genoegfame Provifie te ver-

ioeken.

io. De Magiftraat oordeelde ook dienftig de Brugge over den

IRijn voor haare Stad liggende afte^breeken, maar op hope dat 'tLeger
'

,
van den Staat daar over marcheeren ende tenteren mochten de Fran-

fchen, die noch niet geheel fterk over waren, te flaan, immers het vor-

der in,breeken in de Mtetwe te beletten , is goet gevonden alleen

eenige
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eenige Scheepen die men haaft weder leggen konde te laten uyt-

drijven.

i t. Des nachts tuffen den 1. en 3 . Jttny zijnde Sondag ende Maan-
dag is het Regiment van den Heer Cjraaf van Hoorn tot JJfeloort

gelegen hebbende over de Contrefcherpen van de Stad Arnhem ge-

paifeert, fonder order te vertonen, ende heeft doenmaals het Leger
beginnen op te breeken.

12. Den 23. Jmy den Maandags omtrent middag zijn de Heeren

Gevolmachtigde te Velde binnen de Stad van Arnhem gekomen ,

waar van de Magiftraat door andere verwittigt zijnde , hebben defelve

terftont twee Heeren uyt haar Ed: midden gecommitteert , om de

Heeren Gevolmachtigde te fpreeken over feer npotwendige affaires

van defe Stad , dan hebben de Heeren Gecommitteerden van de Magi-

ftraat tot laat in den avont, eer defelve audiëntie konden bekomen,

opgehouden-, dewelke doenmaals al wederom provifie van Lonten,

Meel, Geit, als anders verfochten , dan wierde haar qualijk foo veel.

tijt vergunt, tot datfe konden uytfpreeken , ende. obtineerde op haar

verfoek ganfeh niet.

13. Des namiddaags zijn binnen Arnhem gekomen twee Regi-

menten te voet, te weten van de Heeren Colonnellen Vrybergen en

Ammam^met twee Compagnien paarden van de Ritmeefteren O/en»

brugge ende r
Balantijn., zijnde daar en boven binnen defe Stad noch

vier a vijfandere Compagnien, nevens eenige Compagnien Hollantfe

Boeren, en heeft 't Regiment van den Heer Colonnei Vrybfrgcn van

JJfeloort medegebracht Metale Stukjens ende eenige Ammunitie van

Oorlog.
"

14. En is daar op de Brugge over den Rijn tot ^talbttrgen voor

het meerendeeï afgebrooken.

15* Op dien dag feer vroeg in den morgenRont was het Leger aan w. Dit is ïu

den T/ful op gebrocken verlatende de Recrenchementen ..... . JS*
aa

do0r

........ latende de Hutten ende verfchcyden Wapenen aldaar gedaan, en

verblijven, ende marcheerden langs de Stad Arnhem naar Vjtrecht,
Ceiuan,/w<r

ende hebben de Heeren Gecommitteerd* te Velde'm de nacht doen ver- het Leger van

foeken openinge van een pooi te, om een Trompetter met een brief }Z ui"»/».

aan Stjv Hooghejt den Heere Prince van Oranten -te fenden , waar op.

naar middernacht Antwoord bekomende, verifochteh de Heeren Ge-

volmachtigde te Telde door een Ruyter , van de Magiftraat openinge

van een poort , om naar Sijn Hoogheyt te mogen gaan, ende over een

wichtig deifeyn te deliberéeren , voorgevende dat
. Sijy Hooghejt

Ttttt 3 ge-
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N>. hier gerefolveert was de Frnnfche flag te

«"aan
1

*/}"» leveren , waar op de poorte geopent zijnde, zijn defelvefeerfubitelijkj

vrtfchau fbnder de Magiftraat, Commandeur ofHooft-Officieren tefpreeken

wlpm 'ontL of de minftc ordre te geven , vertrokken , niet tegenftaande airede een

denhadde. alarm , dewijl (y noch in de Stad waren , door eenige Boeren uyt de

gcftwii

1"»' Betmve gemaakt was, roepende dat de Franfchen naar ^Arnhem j
fufhjkj. marcheerden.

Na dat defelve een uyr ofanderhalfweg geweeft waren , is de Stad

van Arnhem den 4. Juny des morgens feer goet tijd uyt de Betauwe

aan het hooft van de.Rhijn-brugge , en langs liet Knor-dijkjen met

Mufcjuetten door de Franfchen befchooten , dewelke aldaar een Ba-

terye begonden op te werpen , waar op terftont uyt de Stad met Ca-

non en Mufquetten furieufelijk is geantwoort , ( welk fchieten de Cje-
|

volmachthde te Velde in haar retraite genoegfaam hebben konnen

hoóren , en is daar op de Burgeryeen Militie terftont op de Wallen

gebragt , en heeft de Bnrgerye op het vertrouwen , dat ons Leger

omtrent den gooren-weert den Rijn door de ondiepten aldaar paf-

feeren foude , om de Franfche uyt de Betauxve te flaan, ofeenig ander

middel tot verloftïnge van de Stad by de hand te nemen , feer groote

couragie getoont en feer yverig tot defenfie van haar Stad geweeft. , de

ftukken , die noch op de Wallen niet waaren daar op gebragt , de Ba-

teryen verveerdigt , Schans-korven na behooren geftelt ,eende alles

gedaan, wat men van een Burgerye foude konnen verwachten , gelijk

ook de Militie tot defenfie van de Stad fich feer animeus getoont heeft.

17. De Magiftraat de belegcringe van haar Stad fiende , hebben

eenpaarlijk gerefolveert de Stad naar haar uyterfté vermogen tede-

fendeeren , en op dat het felve te becjuamer foude konnen gefchieden,

hebben goet gevonden deordres tot defenfie van de Stad nodig- te laten

beramen en uytgeven door een Knjgs-raat , uyt eenige van de Magi-

ftraat, Commandeur ende eenige Hooft- Officieren geconftitueert

,

waar op ook naar gehoudene conferentie met de Militaire Hooft-Offi-

cieren , drie uyt de Magiftraat , ende nevens den Commandeur vijf

van de Hooft-Officieren tot een Krijgs-raat aan geftelt zijn , om alle

ordres naar welgevallen te ftcllen , zijnde ondertmTchen door het

fchieten; uyt verfcheyden Canons en Mufcjuetten , fo veel mogelijk is*

géftteèft] belet geworden het avanceeren ende voltrekken van des

Vyands Battcrve , dewelkeook mede heftig fchooten en eenige Bur
gers en Sol daten cjiietften.

18. Tegens den avond is een Trompetter van den Vyand kon

bla
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I blafen verfoekende binnen te wefen , waar op de Magiftraat , Com-
mandeur en Officiers van de Militie op de Raad-Kamer vergadert

zijnde, is gerefolveert , den Trompetter bundeling in te halen endc
fijn aanbrengen te hooren , dewelke in de Raad-Kamer gebragt zijnde»

{eydt afgefondcn te wefen van den Heer Hertog van Turen?jc y om we-
gen fijn Alder-Chrifïelijkfte Koninklijke Majefteyt van Vrankrijk '

de Stad op te eyffchen , ende naar dat de Trompetter op de Secretarie

gebragt was, is gedelibereert over het antwoord, dat men hem ge- „,

ven foude , ende hebben de Militaire Officieren geadvifeert , dat men
hem terftont weder uyt fenden, ende'geen ander antwoord geven fou-

de, als dat fy de Stad niet kondea overgeven, doch de Magilhaat

vermeynde, datfyde faake aan deHop-luyden en Cemeens-luyden

moften communiceeren , eer fy daar op antwoorden konden, ende dat

fy des morgens ten vijfuyren haare refolutie fouden bekent maaken.

19. Naar dat den Trompetter weder uyt geley t was , heeft de Magi-

ftraat de Gemeens-luyden laten vergaderen, en het aanbrengen van

den Trompetter voor gehouden, ook bekent gemaakt de antwoord

van de Militaire Officieren , verfoekende haar refolutie , of fy de Stad

maintineeren ende andere Burgerye daar toe mede'animeeren wilden, .

r
,

waar op de felve eenpaarlijk klaagde, dat ons Leger geiiann , ƒ»*-

hadde verlaten de Retrenchementen aan den YJful> die fo veel gelts ge- T^3""* ts

koil hadden, en waar door fo veel treffelijke landen van de Ingefetenen

van ddc ftad bedorven waren,ende dat fy'nu haar Voor-fchanllen, waar

op.de Heeren Raden van de Staten , het verbeteren van de Fortificatien

defer Stad altijd hadden geëxcufeert , cjuijt waren , dat fy ook gehoopt

hadden , dat het Leger het canonneeren uyt deCe. ftad genoegfaam

hebbende kon nen hooren , totonfer ontfettinge weder te rugge ge-

keert,ende ten miniten over den Rijn fouden zijn gegaan, om een ten-

'. tarnen te doen , of men het Quartier van de Franfche omtrent defe

ftad liggende, ende gelijk men bericht wierde doe fo flerk niet yve-

fendc, als ons Leger , niet foude hebben*konnen opflaan; Maar dat fy

ter contrarie vernomen? dat Leger continueelijk naar beneden mar-

cheerde , ende de (grebbe, al gepaffeert , ende tot Rhenen gekomen
' was , tot een evident teyken dat het Leger dcfe Stad genoegfaam

abandonneerde , ende dat het geheele Leger in de Retrenchementen
,

1 van den Tjful de Franfchen niet willende afwachten, men liciitelijk geftaan,2r-

konde afnemen , dat,een Stad fo qualijk gerbrtificeert , de forces van j«<*<>

het Franfche leger niet en foude konnen uytitaan ,
en indien daar eenige re verande-"

hoope van ontfet vo.or hadden was , dat fy geen goed en ^4^rdSJ^
t-Jild
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Burgermee- cie Religie ende .Vryheyt wilden opfetten , maar dat het te vergeefs

gedaan',' vol- foude zijn , fonder hoope van ontfet, de ftad in pericul van een Bloed-

eensdeirdfs fad teftellen, dqch dat Cy voor het formeeren van haare refolutie

cacu.
6 Cf

"
verfoehten , te weten den toeftant van het Magazijn , waar op de

Commijs van het Magazijn verhoort zijnde, verklaarde, dat het Maga-

zijn met Pulver, Mufcjuet-kogels als ook Canon-kogels van drie Pond

redelijk voorfien was , maar dat van de Lonten in het Magazijn behal

ven het weynige dat van de twaalfhondert Pond, die de Heeren Staten

van Uytrecht gefonden hadden , noch voor handen was, maar omtrent

drie duyfent pont Lonten overig waren , dat hy uy t de naam van de

Magiftraat noch onlangs aan de Heeren Raden van Staten de fcbaars-

hcyt van de Lonten genotifkeert ende fuppletie van het gebrek, edoch

te vergeefs Yerfocht hadde , ende indien de Lonten alle daag foo veel

gecoiïfumeert wierden , als dien dag gedaan was , dat daar voor geen

drie dagen Lonten waren , dat daar ook weynig kogels waren van fes

en twaalf pont , welk rapport de Hopluyden , Gildemeefteren.en Ge-
meenfluyden gehoort hebbende , hebben defelve haar voorige klachten

vande verlatinge door ons Leger gereitereert ende geadvifeert, dat de-

wijl daar fuiken fchaarsheyt van. Lonten was , fonder dewelke men het

Canon ende Mufquetten niet konde gebruyken , dat ook de Stad door

de continueele doortochten ende nabyheyt van het Leger oanfch geen

provifie van Meel hadde , en dat men noch twee dagen te voorcn vier

duyfent pont Broot aan de Spaanfche Ruyterye had moeten uytdeylen,

waar door al het Meel van de Bakkers geconfumeert was , foo dat de

Soldaten cjualijk Broot te koop konden krijgen , en dat den Vyand
over den Rijn komende fich terftont van de Water-Meulens buyten de

Stad konde meefter maaken , en dat men over fulks genootfaakt foude

wefen over drie of vier dagen de Stad over te geven , dat het over fulks

beter was, dewijl geen ontfet was te verhopen, by tijts een goet accoort

te maken , gelijk wegens den Konink geprefenteert wierde , als na,drie

of vier dagen vechtens , de Stad in Pericul te ftelieri, om Stormen-

derhant ingenomen te worden, ende tot een proye van eenfurieufen

ende woedenden Vyand te exponeren, waardoor Vrouwen en kinde-

ren deerlijk vermoort fouden konnen worden, ende hebben daarom tot

de Capitulatie op redelijke conditien ejerefol veert.

20. Defelve refolutie nevens de redenen hier voren verhaalt , heb-

ben de Magiftraat door* twee Gecommitteerden* de Militaire Officie-

ren in de Herberg vanden Arcnt by nialkan deren vergadert zijnde,

bekent gemaakt en der felver advijsdaaropverfocht; en terwijlen de

Heer
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eren Gecommitteerden noch fpraakeiï, quam daar by de Secretaris

Verlegen , dewelke buyten kenniffe van de Magiftraat den Troiripet-

ter tot in 't Franfche Leger gevolgt was , ende feyde dat Duc Me Tu-
renne voor twee uren Antwoort wilde hebben , of hy wilde op de Stad

dien nacht doen ftormen , dewelke al te famen eenpaarlijk verklaarden

tot geen Capitulatie te konnen verftaan, dat fy volgens haaren Eed,daar

mede fy aan het Land verplicht.zijn, gehouden waren de Staden uy t-

terftcn te defenderen, en liever als eerlijke luyden te wilIefl^Hffven, als

de Stad fodanig op te geven , verfoekende aan de Heeren Gecommit-
teerdens , dat defelve de Magiftraat ende Gemeente wilden induceren

tot een mannelijke rcfiilentie , dat fy een brief aan* Si]n Hoogheyt den

Hecre Frivce van Orangien door een Ruyter fenden , en fecours voor

de Stad verfoeken wilden, waar op die Gecommitteerden weder by
de Magiftraat gekomen , ende rapport gedaan hebbende , gerefolvee:

t

is de Stad te defenderen, ende den Trompetter weder komende aftc

wij fen , en dat men de Burgerye tot het defenderen van de Stad anime-

ren fcude , als ook gefchiet is.

- 21. Den 5. des morgens omtrent acht uyren is den Trompetter

weder gekomen , ende gelijk te vooren binnen gebracht , waar op een

groote meenigte van Vrouwen , daar onder eenige mans-perfonen ge-

mengt waren , op de been raakten , roepende en fchreuwende om Ac-
coort,endc de Magiftraats-perfonen en Officieren, die defelve op ftraat

vonden , omsingelden , en zijn daar op eenige door de Magiftraat ge-

cemmitteert , om de Officieren in de Herberg den Arent de fpreeken,

dewelke aldaar eenige Capiteyneri vindende met defelve delibereerden

over het defenderen van de Stad , welke Officieren toenmaals confidé-

rerende het gebrek van Lonten ende Meel , ooi-deelden , dat de Stad

niet te defendeeren was , ende refolveerden tot de Capitulatie , indien

deMagiftraat haar een atteftatie van het voorn, gebrek wilde verlee-

nen, dan de Hooft- ende andere Officieren van de Regimenten van.

Vrjbergen en JlmmAm* waren met haar Regimenten op de Wal,
en maakten fwaarigheyt van haar poften te gaan , derhalven de Magi-

ftraat naar de Wal zijn gegaan , om defelve Hooft-Omoeren ook te

fpreeken, ende 'met defelve over het Antwoort aan den Trompetter

te delibereren, w'; r op naar deliberatie met de Hooft- Officieren gere-

fölveert is -, den Trc mpetter met een weygerend Antwoort weder uyt

te fenden , '
- we'k de wijten horende fteenen begonden t€ raapen , en

ua d r. Officieren te wetpen, fedanig dat een Capiteyn

de huyfea.mofte 1 ntl >pen*

V vï 'v 22. Den
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12, Den Trompetter weder uytgeleyt zijnde, waren eenige Offi-

cieren fohaaftig , dat defelve terftont ordre gaven met bet Canon te

fchieten , en of wel de Magiilraat fulks focht te beletten ende op te

houden , tot dat den Trompetter in het Retrenchement was , fo wier-

de evenwel eerder gefchoten , en het Paard daar Dttc de Tmsnne op-

fat, gequeft.

13. Terwijl de M'agïftraat met de Hooft- Officieren op het Bol-

werk vanqfl-Rijn-poort wachten , tot dat eenige Ruyterye tot haar fe-

curiteyt ende.difflpatie van de by een gerotteerae vrouwen ende mans-

perfonen door de ftraten reden , is den Soldaat des nachts naar Sijn

Hoogbeyt den Heere-Prince van Orawe gefonden weder gekomen, en

fonder ymant te mogen fpreeken binnen gebracht , den welken gelaft

wierde , te feggen , om de Gemeente te encourageren , dat Sijn Hoog-

heyt veerdig ftont, om met fijn Leger weder naar Arnhem te mar-

cheeren , en de Stad te ontfetten , het welke door de Magiilraat ende

Officieren onder de Burgerye uytgeftrooyt zijnde (hoewel die Soldaat

Sijn Hooitheyt niet gevonden hadde) fuiken couragie in de Burgerye

verwekte , dat de felve met de Vaandels weder na de Wal liepen en

haar genoe^faam verlaten poften voor het meerendeel weder innamen,

fcliietende wederom dapper met Canon ende mufcjuetten, om den Vy-
and hst voltrekken van fijne aproches ende op maaken van een Batte-

rye te beletten, en wierden aldaar eenige huyfcn buyten de Sabels-

poortede Fortificatien te naar liegende in den brant cefteeken en ^e-

ruïneert.

24. Des middags quam tijdinge, dat de Franfchen befig 'waren,

om beneden de Stad by Hulkenfleyn met fchuyten volk over den Rijn

op de Veluwe te brengen , dewelke gelijk men van de Wal konde fien,

poft vatten in de fchuure van den Secretaris Verflegen , het welke eeni-

ge ujt de Magiilraat aan de Heeren Commandeur en Colonnellen be-

kent maakten en verlochten, dat defelveeenige troupes wilden uyt

'fenden, om het overkomen te beletten, ende die airede over^eko-

men waren te rug te flaan , daar op defelve Capiteyn Aanfen nevens

een Vries Capiteyn met hondert mufquettiers hebben uytgefonden,

waar by fich onder- het beleyt van den Burgermeefter Willem Gofe-

wijnHaygen tot CUrenbeek^i en den Majoor Soetlant ruym foo veel

Vrywillige Burgers gevoegt hebben , dewelke buyten de St. Jans- poort

.

haar 'm ordre {lellende, quam den Ritmeefter 'Balantijn om het

Veld te recognofceren uytgefonden zijnde, met een groote alteratie in

een voile courier midden door den troup te rug jagen, dat eenyder

fich
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fich genoeg te wachten hadde, en in de Poort daar over beftraft zijnde,

is hy weder na buyten gereden, en is die troupe, met haar nemende een

kleyn metalen ftukjen, na den Vyand gegaan,ende hebben op de fchure

van den Secretaris Verjiegen , daar de Franfchen fich onthielden, foda-

nig gelchotcn en gechargeert , dat de Franfchen aan het wijken waren,
en weder na den Rijn retireerden, ende fouden dien troup, onder Gods
Zegen die fchure vcimcdlcrt en de Franfchen weder over den Rijn ge-

dieven hebben , ten ware den Ritmeefter BallamjK, om het Veld na-

der te ontdekken , weder uytgereden , voor de tweedt maal met een

volle Galop door die Troup was komen rijden /tegen de waarheyt

roepende , dat daar meer als twee duyfent Franfche Ruyters achter den

Berg ftonden,ende daar op die troup in disordre bracht, deweike even-

wel fonder ' veïlof w eder binnen quam , en indien gelijk een yder oor-

deelde
?

dat met Gods hulpe gefchiet foudezijn, fo den Ritmeefter

BaUntijn dien valfchen alarm niet gemaakt hadde , die treup de Fran-

fchen weder over den Rijn gejaagt hadden , het felve foude de Burge-

ryefeer geanimeert hebben , en fcude de Franfchen fo haalt over den

Rijn niet gekomen zijn , ende overfulks de Stad fo haaftig niet beko-

men hebben.

25. Met het weder binnen komen van de troupen,raakte den Brand
in verfcheyden huyfen buytén de Rijn- poort naar den ouden Kraan, als

ook in eenigc huyfen buyten S r
. Jans-pcort , het welke een grocte alte-

ratie onder de Burgers caufeerde , ende als men tegen den avoiadgeen

tijdinge van 't Leger van Syn Hcogheyt vernam, ende dat verfcheyden

troupen Paarden en Infanterye van de Franfchen voor de Stad in de

VeUuwe op den Sandberg fich vertoonden , en dat de Burgerye be-

gonden te giffen , dat de tijdinge van de komfte van het Leger van de

'Prins maar uytftroyffels waaien , vraagden de felve als ook de Hol-

landfche boeren geduyrig aan de Magiftraat ende Officieren , die de

Wal paneerden , en de Soldaten encourageerden , of de 'Prins niet

cjuam , dewelke haar dan op het befte , dat fy konden, aanmoedigden,

maar van de komfte van den Prins niet vernemende, begonden defelve

de couragie te laten vallen , ende haare poften op de Wal te verlaten',

ende begonden fich met de Vrouwen, die om het overgeven van de-

Stad riepen , ende tumuhucerden , te voegen , verfcheyden Inwoon -

fiers en Hcllandfche Boeren , infonderheyt die haar huyfen ver-

brand waaren, ende der fel ver Vrienden komende met een groote

ongeftuyniigheyt voor het Raad-huys , roepende dat men mofte nc-

cordeeren , ende willende weeten , ofde Magiftraat tot het afbranden

V v v v v 2.
van
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van defelve huyfen ordre gegeven hadde , ende dewijl de Magiftraat

'verklaarde daar niet van te weeten, liepen fy naar het Logement van

den Ritmeeiter Bsl.ï«ttj;i , feggende dat de ielve fulx op de naam van

de Magiftraat belall: hadde, dewelke het toenmaals Giuquam , ende

doe hy wederop.de Markt quam , raakte hy weder onder cien tumult,

ende foude ook haar handen niet ontkomen hebben , indien de Magi-

ftraat hem niet verloft, ende op het Raad-huys gcbragt , ende tot

voorkominge van grooten tumult in arrefi genomen hadde;\

z6. Des avonts quam den Trompetter de Stad voor de derde maal

op-eyflchen , feggende , indien de iiad niet Capituleerde , dat dien

nacht de ftad foude worden beftormt , waar- op de Magiftraat Tiende

den tumult onder het gepeupel meer en meer aan waffen , en de onwil-

ligheyt van de Burgerye ende de Hollandiche Land-iaten , dewelke

de Wailen voor het meerendeel verlaten hadden, enie ook niette

bewegen waaren , om weder na de Wallen te gaan , ende coniiieree-

rende cle fwakheyt van haar Stad, gebrek van Lonten, meel ende

andere behoeften , ende voornamenthjk dat geen om iet te verwachten

ftonde, hebben noods -halven moeten reiolvecren , ajfo de Vyand
nlrcdeJn de l

r
cUuix-:e gekomen , ende meeiïer van de Koorn-mcuJens

buyten de ftad geworden , een uyt de Magiftraat uyt te %ïdei} » om
overeen goede Capitulatie te handelen , a\ds het felve. aan de mili-

taire Officieren bekent te maaken , ten cynde de fche ymand uyt den

haaren daar by mochten voegen , dewelke fliiks weygerden, feggende,

de Stad niette willen overgeven , ende de ftad fel is in weer .vil van de

•Magiftraat ende Burgers te willen dcfendeeren > waar op de Magi-

-ftraat haar te gemoet voerde , wel te konnen oordeelen , dat fy wel

deeden als eerlijke Luyden, het Land trouw te dienen, ende het uy.t-

terfte afte wachten , maar dat fy haar Vrouwen , Kinderen ende goe-

deren elders hadden, ende alleen met haare Lichamen (die de fel /e

lichtelijk daar naar fouden konnen falveeren) hier waaren, dat de

Magiftraat ook gerefol veert was , indkn het dasr aan lag , haar perfoo-

nen ten dienfte van het Vaderland. op teofreren,, maar dit de Magi-
ftraat verplicht was mede te forgen voor haare Burgeren , der fel ver

Vrouwen , Kinderen ende goederen , ende k> veel mogelijk was, voor

de behoudenifTe ende bewaaringe van haare ftad , ende dat fy gedefli-

Êueert zijnde van alle hoope van ontfet , ende door het vertrek van de

Gecommitteerde te Velde , ende het Leger van haare Bond-genoo-
ten genoegfaam geabandonneert , haar genoodfaakt vonden tot voor-

koming* van de totale ruïne \m haare Stad ende Incefetenen van de

3O0fe y.yv ö ltlyQ
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felve haar te elfenen van fodanige middelen , om haar eenigfins ende ib

veel als mogelijk was, te confer veeren, ende dat fy nu^een goed aecoord
fouden konnén maaken , daar toe fy over dry of vier dA^en , als de
ftad in de uyterfte nood foudezijn gebragt, tot een i rreparabel ver-

derfvan haare Stad ende Burgerye niet fouden konnen komen , ja dit

haar. ftad met geweld ingenomen wordende , vee:^ onncfele Kinde-
ren ende Vrouwen jammerlijk vermoord ,. ende in de uyterfte mi-
ferie gebragt fouden konnen worden , ende dat den Staat der Veree-
nigde Nederlanden niet geholpen konde worden , met het deftendce-

ren van defe ftad voor dry ofvier dagen , dat ook by de Bond-gcnoo-
ten niet qualijk genomen konde worden , dat het geheele Leger van

defen Staat voor het Franfche Leger retireerende N>. dit ?«

. . . fuiken fwakken ftad, die het geweld nu al twee dagen hadde uyt- ü"-"™? "

geftaan , de vordere forces van het Leger niet dorfte afwachten , ende demgetuee-

dat daarom de Magiftraat de Burgcrmeefter Brantfen ende den Se-

cretaris Verficgen fouden nytfenden , om den Trompetter te fprecken,

indien deHeercn daar ymand wilden byvoegen , fö fouden die met
een gaan , waartegen de Officieren fevden naar haar Poften te willen

gaan , ende de fehe te willen derreixleeren , dan zijn daar op de Bur-

germeefter "Brantfen en den Secretaris Verjlegen uyt de ftad naar

het Leger van 'Tnremie gegaan , waar by de militie een Officier ge-

voegt heeft,

27. Lenige uyt de Magiftraat des avonds omtrent tien uyrende
ronde doende , bevonden met groote alteratie-> dat terwijl den Vyand
rondom de ftad was, ende de hnyfen ende hoven aan het Ccntrefcharp

in brand 'ftonden , dat in de twee grootfteen fwakfte Bolwerken ach.

ter het Gaft-huys ende S'. Wolhhryois Kerk^ gantfeh geen wacht o:

befettinge was , ende dat daar alleen eenige fchild-wachten ftonden ,

dat ook eenige van de Holiandfche Landfaten het woord, aan onbe-

kende perfonen hadden gegeven , tvaar door de ftad lichtelijk hadde

konnen overvallen worden , hebben leer qualijk ende met groote

moeyten eenige Burgeren op de Hooft-wacht konnen difponeeren ,.

om die voornoemde Poften te befetten , hebbende veel van de Bur-

gerye ende van de Holiandfche Landfaten haar poften en wachten ver-

laten, ."jïtf/ortac

28. Den 6. Juny , doe den dag begonde te komen , fagmen , dat

de Franfcheri den nieuwen weg naar de Sant.berg- op de punt van het

Bolwerk van de hoogemuyr afgetre'ncheert , en een travers tot op de

Gracht gemaakt Kidden , als ook dat fy achter den Botterdijk en dwars

Vyyyv 3.
door
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door de Have , dewelke wegen het leeg water droog was , fcer met een

Retrenchement «aar de Rijn-poort geavanceert waren, en als men
haar toe riep , dat fy gedurende de Capitulatie niet moften arbeyden,

ofdat men daar op fchieten foude , feyden fy , dat uyt de Stad op den

Trompetter gefchooten was,' eer hy in 't Retrenchement was geweeft,

doch hielden doe op van het werken , ende fouden, gelijk men uyt haar

arbeyden fag,den ftorm aangebracht hebben tnffchen de Steene-brugge

van de Rijn-poort , endeden Beer in de drocge Graft, cnde in eten

hoek van de andere zijde van het felve Bolwerk, alwaar fy vryelijk kon-

den werken, alfo die plaatfcn van geen pointen of zijden van de Wal
met Mufquetten of Canon beftreeken worden konden, waar over de

Magiftraat fo langen tijt , doch te vergeefs aangehouden hadde, dat

eèrj Ravelijn voor de Rijn-poorte, tot defenfïevan die periculeufe

pïaetfe , geleyt mochte worden.

29. De Gecommitteerde vart de Stad, als hier voor gefeyt , nef-

i'cns den bygevoe^den Officier uyt de Militie tuflehenacht en negen
j P'. c / o

uren s avonts , buyten de Pooit by den vooriz. Trompetter gekomen

zijnde, zijn de felve van hém verfocht , om met hem by Monfienr

S*. Abre te gaeri , die in abfentie" van den Hertog van Turenne aldaar

Commandeerde , 't geen fy gedaan hebben , en is den voorfz. S'. Abre
op den Botterdijk by de oude Kraan , naar dat fy byna een uyr gewacht

hadden, by haar gekomen , die de Gecommitteerde van de Stad af-

vraagde , of de Magiftraat noch niet gerefolveert hadde haare Stad aan

den Koning onder redelijke Conditien over te geven , waar op fy ge-

antwoort hebben van Ja, ende willende de geprojecteerde Artictilen

van Capitulatie aan fijn Ed. vertoonen , feydc niet van noden te zijn,

maar dat fy de moeyten moften nemen, van met fijn Ed. naar den ner-
tog van Turenne , die omtrent* een groot half uyr daar van daan was,

toe te gaan , 't geen fy aangenomen hebben -, en aan yeder door ordre

van den voorfz. Commandant S c
. Abre een Paard gegeven zijnde

,

zijnfe daarna toe gereden, tot Hulketiflejn toe geavanceert zijnde, tra-

den fy van haar Paarden af, met meyninge , om over de Brugge, die al-

daar van deFranfche van kopere Schuytjens geleyt was , over te gaan,

maar koften niet, doordien defelve noch niet volkomentlijk geleyt

was , doch wierde met een Schuytjcn over den Rijn aan de Mcyers-
wijkfe zijde overgebracht.

30. Alwaarfe geleyt wierden in 't Leger van het Voet-volk, het

welk daar gecampeert h^ , en gefeyt wierde wel 20000. man fterk te

zijn , om af te wachten de komfte van den Qomte de Guiche , die men
feyde
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feydeby haarEd. te Tullen komen, om haar na den Hooggemelten
Hartog te convoyeeren.

31. Bynaeen groot uyr aldaar vertoeft hebbende , is eynddijk den
Hooggemelten Graafby haar gekomen ^.die naar haar beleefdelijk ver-

wellekomt te hebben, haar heeft gevraagt , of fy als Gedeputeerden
van de Stad van Arnhem gekomen waren, om wegens die Stad te ca-

pituleeren, waarop die voorfz. Gedeputeerden antwoorden van Ta;

terftont weder te Paarde gefeten zijnde, hebben haar reyfe vervolgt, en
zijn nefïens den Comte de Guiche naar den Hertog toegereden.

32. Omtrent een groot halfuyr gereden hebbende,zijnfe gekomen
te EUen op de Sluys 9 alvvaarfein't Logement vanden Hertog ge-

bracht wierden.

53. Aldaar gekomen zijnde , wierden haar Ed. van de Hooggemel-
den Graafverfocht een weynig patientiein 't afwachten van de komfte
van den Hertog te willen gebruyken , die gefeyt wierde in de rufte te

wefen , meer als twee of drie uyren met de grootfte patientie van de

-werelt vertoeft , ende dikwijls na de komfte van den Hertog gevraagt

hebbende, is haar Ed. telkens tot Antwoort gegeven ? dat fijn Hoog-
heyt noch ruftede , doch dat hy wel terftont foude ontwaaken , wor-
dende alfo den geheelen nacht , door 't afwachten van fijn komfte op-

gehouden , en doorgebracht.

34. Welk lang vertoeven haar Ed.geen kleyne bekommerniffe ver-

oorfaakte *door dien de Heeren van deMagiflraat en de Burgerye niet

koften weten of giffen y wat haar wedervoer ofwedervaren was.

35. Eyndclijk isden hoog-gemelten Hertog 's morgens tuflehen fes

en feven uyren , zijnde den
; |

juny , komende van 2\(im\vcgefi , van

de Schans Knodfenbur^ gearriveert , aldaar gekomen zijnde , hebben

de voorfz. Gecommitteerdens de gelegentheyt gefocht , om met fijn

Hoogheyt t'aboucheeren , de welke {y verkregen hebbende , hebben

aan fijn Hooghevt bekent , dat fy als Gecommitteerdens van de ftad

van Arhbem aldaar gekomen waren, om met fijn Hoogheyt over de

Capitulatie te fpreeken, waarop haar tot Antwoort gaf, dat dat feer

wei was , maar dat met haar geen Capitulatie konde maken , gevende

tot reden , dat het een Stad was , die ftem in Staat hadde , met welke

Steden hy geen macht hadde te capituleren , doch radende haar van

terftont na den Koning toe te gaan , diefe tutichen Arnhem en Does-

burg feekerlijk fouden vinden, ende aan fijn Koninklijke Majefteyt haar

verfoek bekent te maken , haar verafleurerende, dat fy de redelijkfte en

favorabelfte Conditien van de Werelt van fijn Majefteyt obtineren en

verkrij-
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verkrijgen fouden, daar byvoegende , dat felfs een mifliveaan denKo-

nink in faveur van dcStad fchrijven, ende terftont affendenfeude.

36. Waar op haar Ed. haar affcheyt genomen hebben. Op haar

vertrek ftaandc heeft' het fijn Hoogheyt belieft , haar mede te geven

feeker Edelman van Corht e de Guiche , om haar na den Konink te con-

cluifeeren , ende door fijn Ed. op de aldergevoeglijkfte manier , acces

ende audiëntie bv fijn Koninklijke Majefteyt te doen bekomen.

3 7. Met welken Edc-liiian fy terftont naar Arr.hem fijn vertrok-

ken , paffeerende den félven weg , d:e fy 's avonts te vooren gepaf-

feert-waren.

38. 's Morgens omtrent acht uyren voor de Stad gekomen ende

de poorte open gedaan zijnde , zijn fy met den voorn. Edelman bin-

nen gegaan.

9. En aldaar rapport van 't gepa(Teerde aan de Heeren vande Ma-
piftraat gedaan hebbende , zijn terftont uyt het midden van haar ge-

committeert Burgermeeftcr Brantfen , als Burgcrmecfter in der tijd

ende Arnold van 'Dans tot Pr&fil*Jzaaf , om met den gemelden

Edelman na den Koning toe te rijden.

40. In 't uytrijden van de Stad hebben fich Everhard van Delen

tot Laar , Rechter van Arnhem en Veluveen-Zoom , ende den

Colonnel Vr) bergen in haar gefelfchan gevoegt, om mede na den

Konink toe te gaan , onderwegen bericht wordende , als dat fijn Ko-
ninglijke Majefteyt te Latuw was , fo hebben de voorn. Gecom-
mitteerde van de Stad haare reyfe directelijk daar op aangenomen,ende

onderwegen ettelijke duyfendcn van uytgelefene Ruyterye , principa-

lijkin 't doorrijden met haare Paarden door deHiviereV2)SW geren-

contreert ende ontmoet , dewelke feyden regel recht na de~ftad van

Arnhem toe te rijden , om die fel ve te gaan berennen , doch wierde

van de voorn. Edelman op gehoude, nhaar bekent maakende, dat twee

Gecommitteerden uyt de voorn. Stad by hem waren, om naar den Ko-
ning te gaan, ende Capitulatie wegens haare Stad met fijn Majefteyt te

verToeken,

41. Omtrent Latuw komende, heeft den voorn. Edelman ver-

ftaan , dat fijn Koninglijke Majefteyt aldaar by feekeren hank aan den

Oever van den Tfiul was, befi-nde de Retrenchementen,die in de Ve-

Ikum op de kant van den "Tfol-ftrocm gemaakt waren. Alwaar ko-
! " heeft fich den gomeltcn Edelman by den Koning gevoegt , en

! kc W ai A nt gemaakt , darter twee Burger-

s als Gecommitteerde . \-z.. de ftad van Arnhem by hem wa-

ren,
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ren, om met fijn Majefteyt capitulatie wegens haar Stad te maken,
waar op fijn Majefteyt hem geaddrefieert heeft aan den Heer Afanifth

- de Lohvois , om met den felven daar over te fpreeken.

42. Gekomen zijnde by den Hooggemelden Marquis de Lotwoïs,
wierden de Gecommitteerdens van de Stad gevraagc , offy ook uyt

haare Stad gefchoten hadden , en feyden van Ja , waar op haar geant-

woort vvierde van lijfen goet verbeurt te hebben, doch dat fijn Konink-
lijke Majefteyt die faute, fo men pardon verfocht , na fijn groote goet-

heyt wel pardonneeren foude.

"43. Middelerwijl wende fich de Konink weder op den Dijk na

sArnhem , ende omtrent een quartier uyrs voortgereden zijnde , heeft

fich fijn Majefteyt met fijn Broeder Dm d'Orleans ende alle de groo-

te , ende zijn byhebbende Cavallerye in een groote vlakke Weyde
gecampeert.

44. Alwaar de Gecommitteerde Audiëntie verfochten, endeby
fijn Koninglijke Majefteyt ook vergunt vvierde , 't welk in defer voe-

gen toeging ; Doch eer de voorfz. Gecommitteerdens tot den Konink

toetraden, fohaddenfe fichby den Ducgemelten Edelman geinfor-

meert , hoefe fich in 't bykomen van fijn Majefteyt fouden hebben te

dragen , die haar defe Inftruclie gegeven heeft ; Dat fó de Koning te

Paard fittende audiëntie verleende, fy ook op haare Paarden blijven,

ende tot fijn Majefteyt alleen met driemaal fijn Lichaam te buygen,

naderen moften , maar fo den Koning van fijn Paard te Voet was , dat

ïy als dan ook te Voet tot den Koning , na drie reverentien gemaakt te.

hebben , moeften toe treden , ende dan voor fijn Majefteyt op een kny

gaan fitten , en alfo haar propofitie doen.

45. De Koning van fijn Paard afgetreden zijnde,ftaande aan fijn rech-

ter hand fijn broeder den Hertog van Orleans,d.zn fijn andere zijde vee-

Ie Hertogen, Princen en andere Grooten, is Everhard van Delen tot

Laar , gelijk ook de Gecommitteerdens van de Stad van Arnhem tot

fijn Alder-Chriftelijkfte Majefteyt, in voor verhaalde manieren, toege-

treden , ende heeft Ever~hard van 'Delen fijne propofitie in 't Neder-

duyts gedaan , verfoekende de Vryheyt van Conferentie , e:u!e vryc

Exercitie van de Religie, als mede verfeekeringe ende Sauvegarde voor

de Huyfen ten platten Lande in de Velauwe gaande ; (o haafl; dat fei ve

aan fijn Majefteyt door een Tolk vertaalt was geworden , wierden van

den Koning aan de Gecommitteerdens van de Stad een wenk gegeven,

om haar verfoek ook voor te dragen , 't geen in de Franfche tale met

defe weynig woorden gefchieden.

Xxxxxf 46. Dat
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46. Dat fy als Gecommitteerdens van de Stad van Arnhem voor

fijn Alder-Chriftelijkfte Majefteytyerfchijnden , om haar aan de goet-

heyt van fijn Alder-Chriftelijkfle M^jeiteyt over te geven , biddende,

dat fy Vryheyt van Confcientie , ende hare vrye exercitie van de Reli-

gie mochten genieten , ende eyndelijk dat fy by hare oude Privilegiën,

Gerechtigheden ende Befit van goederen gemaintinccrt mochten wor-

den \ waar op dc«Koning antwoorde ende feyde , dat alle wat de Bur-

geryemirdaan hadde,haar vergeven wierde, ende dat fy Vryheyt van

confcientie, ende vrye oefreninge van haare Religie , ende haare voor-

gaande privilegiën en goederen fouden genieten ende behouden. , na

defe woorden gafhaar de Koning weder met fijn hant een wenk van te

fullenopfban , 't geen fy deden 3 ende zijn na drie reverentien weder

gedaan te hebben weg gegaan.

47. Waar na den Colonnel Vrybergen fich mede aan den Koning

wegens de Militie geprefenteert , doch tot antwoort bekomen heeft

:

Votts efteTLtous Prifonniers de Cjtierre.

48. Dit gepaffeert zijnde, zijnfe terfionu te Paard geklommen , en

hebben haar gevoegt by dar voorgemelten AUïycjhU de Lottvois , die

haar feyde, dat re met hem na haare Stad toe fouden rijden , ',t welk ge-

fchiede; doch onderwegen wierde den Hooggemeken Marqms van

de Gecommitteerdens van de Stad gevraagt, waar ter plaatfe , ende

wanneer die Capitulatie , ende 't geen haar de Konink toegeitaan had-

de , ondei teekent foude we/den ; io antwoorde zijn Excellentie , dat

die felve na haare gewoonte , onder de Pooi te van de Stad gefchieden
• mofte 3 waar by men verbleven is.

49. Door de Riviere den Tjful weder gereden zijnde , fo gaf fijn

Excellentie ordreaan een Regiment Dragonders , als mede aan eenige

Compagnicn fo Switfers als Franfchen, die. daar gecainpeert lagen,

om terftont op te fitten, ende weder na de Stad toe te marcheeren.

50. Onderwegen cjium de Heer ALirquls d,e Lottvois by de voorfz.

Gecommitteerdens , ende vraagden haar, otfe wel eenige Trommelen
hoorden (laan , de welke antwoorden van Ja, fo feyde zijn Excellen-

tie, dat die Armee, daar van men den Trom meidag hoorden, fterk

omtrent 20000. man ( indien men geen Capitulatie defen dag hadde.

willen maken ) den aanftaanden nacht van deie en noch een ander Ar-
mee van den Hertog van Tttrsnne, daar van de Stad belegert was, in de
Betauwe leggende , van d'andere kant defelye feekerlijk bcilormt en
overrompelt fouden hebben.

51. Omtrent een half uyr van de Stad gekomen zijnde, ende een

halte
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haite gemankt wordende , wierdede Burgcimee'fler T>ans tot <Tr&-
fikjj'taf, van de Heer Mare- nis de Louvois geroepen

, ci.de van hem
verfoek, dat hy met fijn Trompetter voor uyt na de Stad foude rij-

den , om de Poort te laten openen , en ordre ende bevel ;,an de Bur-
gers ende militie te geven , van niet te fchieten , of dat fy anderfins

tot een roof en plondcring overgegeven fouden worden.

52. Waar op de Heer Marais de Louvois met fijn by-hebbende

Krijgsvolk , nefrens £verhard-var> Delen tot Laar, en deBurger-

meeiter Braufen, ende de Colonnel. Vrjbergen gevolgt zijn, ende

in de Poorte van de Stad komende , vonden aldaar de Magiftraat , nef-

fens haaren Secretaris met pen , inkt ende papier gereet , met vertrou-

wen , d«t de Capitulatie vervolgens op 't papier gebracht ende onder-

. teekent foude werden , maar dat fel v e wierd tot 's anderen daaqs toe

uytgeftelt.

53. Op de markt komende , fo was aldaar het gantFche Guarnifoen

van de Stad tot de Hollantfche Lantfaten incluys , op het verfoek van

den hooggemelten Marcjuis in de wapenen gekomen.

54. Aan dewelke alle door fijn Excellentie aangefeyt wierde uyt de

naam van dien Koning haar geweer afte leggen , 't weik gedaan zijnde,

wierden fy altemaal , niemant uytgefondert , als Prifonraers de Guerre

in de si'oote Kerk eeleyt , en aldaar met wacht bewaart.

55. Des anderen daags , zijnde den -| fttny is van de voorfz. Ca«

pitulatievan Monfieur de Louvois geen gewag ter werelt gemaakt,

blijvende de faake in voorgaande ftaat.

56. Middelerwijl is de Conté de Guiche , en des anderen daags daar

naden hertog van Tmenne in onfe Stad gekomen, verfoekende de

Heeren van de Magiftraat te fpreeken , welke beyde de een breeder en

ampelder als d'andere met feer groote expreiJie de voorfz. Magiftraat

veraflèureert ende verfeekert hebben , dat fijn Koninklijke Majefteyt

haar by haar oude Vryheyt van Confcientie , ende vrye exercitie van

Religie foude laten, ende dat fy in haar oude Privilegiën recht ende ge-

rechtigheden , als mede regeringe ende befit van goederen , volgens

belofte van den Konink, gemaintincert fouden worden.

57. OndertuiTchen dat de voorfz. faake fo onverricht bleef ftaan, fo

is 't gebeurt , dat de Cardinaal de Bouillon , zijnde des Broeders foon

van den Hertog van Turenne, in de Stad gekomen is, dewelke ordre ge-

geven heeft , dat de Groote Kerk , die gelijk gefeyt is , volgepropt was

van 't Garnifoen van de Stad , ledig gemaakt , en de ingeflotene ge-

vangens op andere plaatfen gebrach* fouden worden.

Xxxxx 2 5
8 - Na



89 8 B Y-V O E G S E L E N.

58. Naar dat het felve gedaan was , fo is. de voorfz. Kerk, vol-

gens haare gewoonelijke Ceremoniën ingewijd , ende met dienft

daar in te doen , in pofleffie genomen , doch dit alles is gefchiet buyten

lalt ende ordre van den Koning , gelijk ons felver de Heer *Jfytar~

quis de Louvois , als hy onfe Capitulatie onderteekende , verhaalt

heeft..

59. Eyndelijk heeft: de Magiftraat goet gevonden, (durvende de faak

niet langer in fuiken ftaat laten , ende haar albereets van de grootfte

Kerk berooft fiendej de Btirgermeefteren Brantfen en Wilhelm go-

fewïpi Huygit:s tot fclarenbeek. te committeeren , om naar Billion

te gaan , alwaar de Koning met fijn Leger gecampeert lag , om de be-

loofde fchriftelijke Capitulatie te bekomen , waar mede fy haar ten al-

len tijden fouden kohnen verantwoorden.

60. Dewelke aldaar komende, hebben fig terftont geaddreffeert aan

den voorfi.Heer Marquis dn Louvois en van fijn Excellentie verfocht,

dat de. bewufte Capitulatie nabehooren in gefchrift geftelt mochte

werden , 't geen Sun Excellentie haar beloofde te fullen effectueren,

mits dat fy eenige patientie wilden gebrnyken, en aafTt Logement van
Sijn Excellentie komen.

61 . 't Welk fy gaarn gedaan hebben , en zijn op den bêftemden tijt

na Sijn Exceller.tie toegegaan, en daar gekomen zijnde Audiëntie ver-

focht , waar toe fy terftont geadmitteert wierden , en binnen in een
vertrek alleen geroepen zijnde, hebbende Geeommitteerdens haar

Recjueft , doch aan fijn'Alder-Chriftelijkfte Majefteyt geaddreffeert,

waar in de Articulen van Capitulatie gecomprehendeert waren , aan
fijn Excellentie vertoont, die dat felvein handen van fijn Secretaris,

dc
die nefTens hem fat

, gegeven heeft , om geïeféh te worden
; gelefen

Articden en op yder articul appoindement in Margine door de Secretaris'geftelt

ïïï-
C
ftaan

U" z *)nc*e > *&$&
'

c ^ ve door de Heer de Marquis du Louvois onder-

weg ftrecrt teykent, met dien datum als die voorfz. Gecommitteerden by den Ko~

boek *Ïh*
ninS omtrc-

nt Laturn waren geweeft , zijnde de -\. funyi6yz. en
fimm, gelijk met fijn Pitsfchaft bekragtigt.

ter volgen*"
^Z ' *-*e Gecommitteerden voor defe korte expedientie ende faveur

Sifn Excellentie bedankt ende haar affcheyt genbrrieh hebbende , zijnfè

weder na huys gereden.

65. Den
x\.fuly de Koning van Vytreek gekomen zijnde, ende

in den 7{ooden Haan buyten de Poort logeerende , is felfs in perfoon
na de middag in onfe Stad gekomen, om de Trins van findc , die

aldaar op het Hof Provinciaal fiek lag aan een cjuetfure , die Sijn

Hoog-
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Hoogheyt in 't overkomen van den Rijn by 't Tolhiiys gekregen had-
de , te befoeken.

64, Welke gelegehtheyt de Heerevande Magiftraat waarnemen-
de , om fijn Koninklijke Majefleyt te gaan begroeten , zijnfè op het

vör>rfz. Hof en corps gegaan, alwaarfe in de Baffecourt gekomen
zijnde , haar Ed: wierde gefeyt aldaai te willen vertoeven , ende de we-
derkomfte.van den Konink af te wachten, 't geen gefchiet is; De
Koning uyt de deur van 't Hof op de voorfz. Bajfecourt gekomen,
ende tot de Heeren van de Magiliraat toegetreden zijnde , dede fijn

Majeiteyt alle de Trommelen (KI ftaan , om de propofitie van de

voorfz. Heeren t'aanhooren , doende het woort in de Franfche Taal,

XjerardCafiinvander Hel, Raat defes Vorltendoms ende Burger-

meefter deier Stad , beflaande in 't begroeten van fijn Alder-Chrifte-

lijkfte Majefleyt ende inbedankinge van de favorable toegeftane Con-
ditien, verfoekende mede, dat haar Ed: by de beloofde Capitulatie ge-

maintinecrt en verdedigt mochten werden.

65. Waar op de Koning met defe korte woorden antwoorde : 'Ce

que je vohs ay promis , vons aurez.. Dit gefeyt en van andere materièn

met d'Ed: Heeren gedifcoureert hebbende , is fijn Majefleyt weder te

paard gaan fitten, endebuyten de Stad na fijn Logement toe gereden,

Articulen die geaccordeert zijn aan de Burgermecfteren

en Raad der Stad Arnhem.

Aandm Koning,
SIRE.WY Gedeputeerde uyt de Burgermeefieren , Scheepenen én

Raad van Uwe Stad Arnhem? bidden U in aller ootmoe-

digheyt , om aan Uweonderdanigfteen getrouwfte Onderdanen dek
navolgende Articulen te accordeeren.

De Vryheyt van Religie*

1. ToegeftaanmetdefelveVryheyt, die fy hebben gehat onderde H«er{chap-

.

pye der Staten Generaal.

2.

Vrye Exercitie van de Gereformeerde Religie in de Kerken dèfer

Stad, door de fredicanten', die tegenwoordig ïn dtenft zjjn.

2. Toegeftain in alle Kerken , die fy tot noch tóe hebben gebat, tiytgenomen

de groote Kerk , dewelke fal blijden voor de Catholiiken.

Xxxxx 3 3. Fojfef-
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3-

'Pojfejfie en vrjgebruyk
r

van alle haare goederen , in warneren gelijk^

men die befit m dit Jguartier van de Vflauw , en in andere plaateen , die

Stjyje Alder-(fhrifili)k_fle Majejteyt doorfjn e wapenen airede beeft ge-

fubjugecrt , . ofnoch in 't toekomendefal fubjugeeren.

5. Toegeftaan.

\ Confervatievm de Regeer'mge van de Magiflraten en derfelvef Sup-

pooflen mitsgaders van de andere Officianten fo langjy leven , en dat

haare Nakomelingen haar [uilenfuccedeeren in manieren als voorheen*

4* Toegeftaanjn gelijke forme,als Cy 't fel ve hebben genoten geduyrendcden

tijd, dat fy geweeft zijn onder de Heerlchappye van de Staten Generaal.

Maimepu en Cenfervatie van de Rechten , 'Privilegiën , Coujfurnen

der Collegten van de Cancelery en van de Reken-Kamers , met al haa-

re Papieren en andere Dependentien in conformité van de oude Pri-

vilegiën der oude Hertogen en Kejfer Carel de V. Glorieufler Me-
mone.

f. Toegedaan al 't gene , dat Cy hebben genoten geduyrende de Heerfchappye
der Staten Generaal.

6.

Dat alle Obligatien op de Domainen , op 'r Jjguartier van de Velauw
en op de Stad Arnhem , als mede de Obligatien van Particulieren voor

Aefen gepaffeert en gegeven , gelijk, ook^ alle andere wettige leliën en

Pretenften fullen bondig zSjn en blijven , als ook^de Authentieke Copyen
van d'Obligatien en andere Papieren,dewelke door het vluchten en trans-

porteeren van goederen van ymand[ouden mogen verloren zjjn,

6. Toegertaan tot faveur van alle de gene, die onder de Heerfchappye vanden
Koning, en van niemand anders blijven fullen.

7.
'Dat al degene , die voornemens zjjn , om van hier te vertrekken, mo-

gen verhopen al haar beweeglijke en vaflegoederen,

7. Neen
,
maar dat aJ de gevluchten wederom fullen mogen komen , die

fulx begeeren.

8.

Dat aan al de gene , die hier blijven willen ,fal gepermitteert zijn
haare gevluchte Vrouwen , Kinderen en Goederen wederom te halen.

8. Toegeftaan.

'

En
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En die ujtgetroh^en zJjn } dat die de vryhejt[uilen hebben, om weder-
om hier te l^amen,

9. Toegeftaan.

,«vaw« 10.

Dat defe Stad en haare 'Burgeren niet[ullen mogen overladen werden
met tegrooten quantitejt vanMHitte , en dat de gene , die hier garnifoen
[uilen houden > ƒ'uilen hetaaien de huyr van haare logementen

, fander dat
de Burgers ofte Inwoonden gehouden[uilen ü\n > om de[elve in eeten en

drinken te onderhouden»

10. Sal Sijne Majefteyt niet als nodig Garnifoen tot confervatie van de Stad
daar in leggen, 't welk niet Cxi zijn tot laften van de Inwöonders, als

alleen voor enkel logys.

D'arom bidden wy Uwe Alder-Chriftlijkfte Majefteyt metbyfon-
dere devotie en ernft van ons te willen accordeeren de boven ?gemen-
tioneerde poiriden , U , S I R E verfeekerende, dat wy niet killen op-

houden dag en nacht den al machtigen Koning der koningen re bidden,

dat hy Uwe Koninglijke Majefteyt wil zeegenen met alle heemelfche

en tijdelijke benediótien , en in goede gefontheyt en voorfpoet be-

waren.

Gedaan in 't Veld tot Latum op . . . den . . . 1672.

sH»fc\^\ & «Ns w\w Ceteekent

<M\ Louvoisw«^ Louis.
!

__,

T

,w'ro>i'Op rpagina 507. behoort

De CAPITULATIE van ZUTPHEN.
Articulen en Conditien, dieMonfr.deSoon vanVrank-

rijk, eenigftc Broeder van den Koning, Lt. Generaalen

Commandant en Chefovcï de Armeen van Sijne Maje-

fteyt, belieft heeft te accordeeren aan de Burger-Mee-

fters en Inwöonders der Stad Zutphen.

ï . D at[y[uilen behouden vrye exercitie van haare Religie,

2 . Dat de Magiftraaten[ullen genieten defelve privilegiën, daar van

f?
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fy inpoffis tijngwufl if» Ungfy gwnfl tijn ener de Httr/ekappits

van de Staten {jeneraah

3. Dat alle Inwoonden en (jevlmhte binnen de Stad/allen behouden

vrye pofejfie van baar'e goederen , dewelke ook^bevrijt{uilen blijven van

alle plonderinge.

Gedaan in 't Veld voor Ztitphen den 25. funy 1671.

Was onderteekent

Philippe,

G. Kreping. Adrian Val\ , f.
v, Eftn»

Op Tagina 592. infine behooren

DE NOTULEN
Gehouden aan de Maftenbroeker Kerk op den 7.en 11:

]uny 1672. S. V. refpe&ivè.

Den 7. Juny 1672. zijn Gecommitteerden van Ridder-

fchap en Steden aan de Maftenbroeker Kerke vergaa-

dert geweeft.

Na-opdefe Prafentibus uyt de Ridderfchap.

gelsmcdè Adolph Hennkyan Raasfelt Droft van Twnthe.
prefent ge- hamben Bernhart van Oer 1)rofivan Vollenboe*

ïïeere Lieu- ?00ft Chriftoffer van Bevervoerde
tenant Ge- Vuico Ripperda ColonneU
neraal 4yl- '

'

«*. Uyt Campen.

Heynier Cjansueb gen1
. Tengna<rel.

Uyt SwoIJ.

'Peter van Putten

Warner Crans.

GElefen een miffive van de Heer Gcofsmjn Hogers , Burgermee

-

fter dei Sta
J

,r, Gecommitteerde terGeneraiiteyt , ge-
fchreven uyt Ie 1 Haage den ^.defts niaants funy, bekent inaa-

kende, cl- opoiuie gedaan door Gecommitteerden van de
Staarei

.

- • Vejcgaderinge van haar Ho. Mog. van daags
tc '

.• e Proykrcjèn was goergeyóndcn!> enBy fijnÉ'd.

op
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op behaag van de Heeren fijne principalen daar in ook gecondefcen-

deerr , dat extraordinarifcheaanfienlijkedeputatien naar de Koningen

van Frankrijk en Grtot Britaigne foude werden afgefonden , ten

eynde, aan de eene zijde by den.hoogftgemelde Konink van Vrank?

rifc te verfoeken openinge van de conditien , waar op fijn Majeftcyt

fich foude gelieven laten te difponeeren fijne wapenen niét verders te-

gen defen Staat te gebmyken , en aan de andere zijde den boogfrge-

dachten Koning van Groot TZritaigne mede te verfoeken , fich te

willen expliceren , aangaande de conditien , op de welke fijne Maje-

fteyt genegen is, fich met defen Staat tot een vrede te laten difponee-

ren , en fijne goede ofncien en ccöperatien te willen gebmyken >'pm

de hoogftgedachten Koning van Vra>:kjijk to: equitable conditien

te difponeren ; Verfoekende hy Heer Hogers , éaft eenige Heeren met

volkomen authorifatie , cm de Conditien van Vreede tot meefte

feekerheyt ende de vryheyt defer Landen te konnen helpen adjufteren,

alhier mochten werden gecommitteert.

Waar op zijnde gedelibereert , en geconfidereert, dat de Vcrgaade-

rin^e van Ridderfchap en Steden op reces zijnde gefcheyden , en door

de tegenwoordige Oorlogs ongelegentheden geen vergaderinge heek

konnen worden hervat , gelijk dan de Heeren van Deventer tot

twee reyfen tot het houden van conferentie zijnde verfocht , het felve

daar op hebben believen te excafeeren, fo hebben de aanwefenJe Ede-

len ende Gecommitteerden der beyde Steden voor haar Sentiment

dienftig geoordeelt, dat de Gecommitteerde ter Generaliteyt behoor-

den te worden geauthorifeci t , om met en nevens de andere Provin-

ciën de geprojecteerde handelingemette Koningen van Vrankyijk en

Engeland te helpen voortfetten, en op ratificatie, fo doenlijk, fliiyten»

en mits wel lettende op de behoudenis van het intereft van de refpecti-

ve Bontgenoten , confervatie van de Religie , Vryheyt , en dat dsfe

Tractaten onfe Geallieerden niet mochten umbragcren, en der felver

fecourfTen vertragen , 't welke aan de Edelen in de beyde Steden

zijnde, en de Magiftraten van de felve fal worden bekent gemaakt

,

en mede fo doenlijk aan de Stad van Deventer.

In deliberatie geleyt zijnde, in wat voegen de Provinciën van Vries-

land, Over-TJful, Stad en Landen, endedeLafidfchap Drevte, beft

fouden konnen worden gedefendeert en bewaart, en d'een en d'andere

plaatfen by verdeylinge van tronpes , niet buyten kracht van defenfie

worden gelaten : Is goet gevonden , fo veel de presente Heeren aan-

gaat , t'authorifeeren den Heer Lieutenant Generaal dylv>t > om met

Yyyyy adviJ5
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advijs van andere Hooft-Officieren , in de refpecüve Steden de trou--

pp£, ifi Campeii) Zwol, Hajfelty Swartefluys > op Hpvee» , a'Om*

rnerfchans , en by Coevorden liggende , voor fo veel dienftig fal wor-

den geoordeelt, by een te trekken , op den vyand een gcduyrig wakent

oogete houden, den (elven te coftoyeren , teneyndedie plaatfe te

fccunderen , werwaarts heen de vyand het oog mochte wenden , Zul-

lende de Provinciën van Vriesland en Stad en Landen werden ver-

focht , lnare troupes tot dien cynde , als tot der felver meerder fecuri

teyt {trekkende, mede te laten volgen, en employeren , en word de

Heer Aylua verfocht, dit te willen feconderen, en fmakel ijk maken.

En fal aan de Heeren van Deventer; fo doenlijk, hier van kenniik

worden gegeven, om in gelijker voegen het felvete practifereh met

de Guamifoenen van Zutphen en Doesborg,

De Drollen van Vollenhovecn JjTelmuyden > lullen op het aan-

fchrijven van den Heer Lieutenant Generaal uïylua fo veel manfehap

als doenljk, doen in de wapenen komen, en daar fulx fal worden
nodig gevonden , naar toe te fenden , om ten dienfte van den Lande
te worden gebruykt , tct het welke de Heer Droft van Drenthe mede
lal worden verfocht.

1 Alfo tegenwoordig de Stad van Campen een Frontier word, en de

Stad Steen xxijk^ achter buyten den aanftoot is liggende , fullenuytde

Stad van Steenwijk^ een , en uyt Haffelt mede eeu Compagnie wor-
den genomen , en binnen Campen in garnifoen gefonden.

' Uoet gevonden dat de Heer Ontfanger Crans op morgen aan het

ment- van Colonnel Ripperda fal bet aalen een Lcenmge, de

Heer Ontfanger Vncfe de volgende Leeninge, de derde Leeninge de

Heer Ontfmger Crans, en de vierde wederom d 'Ontfanger Vncfs.
Ruikende de Compagnïen binnen cDevemer liggende, worden de

Heeren van rDevemer verfocht , daar voor fbrge te willen dragen.

« En Ac Compagnicn van 't Regiment van de Heer Colonnel Itter-

fum, liggende in andere plaatfen, fal aan de felve betaalt worden
een halve maant gagie , fonder dat daar mede.gemeent wordende
Compagnien, betaalt zijnde tot den laatften December 1^71. en fal

*un de Steden , waar in die in Garnifoen liggen , worden gefchreven,

voor haar fubfiftentie forge te willen dragen , onder belofte het te

verfchietene te fullen rembourfeeren.

De Steden van Rampen en Zwol hebben aangenomen met mal-
kanderen te houden alle (borte van'correfpondentie , en malkandercn,

en d'een d'andere, ia ca6 van noot, met Militie en Materialen te fecon-

tiecren

;
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deeren : Stillende dagclijx een Ruyter over en weer worden gcfonden.

Ookgoet gevonden, datuyt Stes .««;^ 2,5. Soldaten fuiien W;Cij-

dengefonden in Garnifoen op de Redoute in 't Land van Volk'nho\

onder de conduite van een Vaandrich en Sergeant.

Neffens defe Schriftelijke refolutien was ook mondeling afgefproo-

kea-> en by de Steeden aangenomen ;

Dat de Voor-itedcn fouden werden afgebrooken, in manieren dat

de eygenaaren haare Materialen bergen fouden, endaar tegens cen

derde part »an haare Huyfen of Molens ( na behoorlijke, taxatie ) fou-

den dragen , de refpective Steeden een derde part , en het Land
cen derde part

;

Dat de Sluyfen fouden werden geopent;

.
Dat een Dam door 't Swarte Water foude werden gelegt , de hclrte

van de Over-Tffulfche quota door de Stad Zwolle ofden Ontrangcr

van ZalUnd, d'andere door den Ontfanger van VolUnho foude wei-

den betaalt.

Dat alle empefchementen , ook Dijken, waar mede de Steeden

konden werden befchadigt , fouden geremoveert worden.

Den 1 1. Junii.i 672. Zijn Ridderfchapen Steeden op een

Extraordinaris by een komfte in de Mafte- broeker Kerke
vergadert geweeft.

Present.
tddolph- Hendrik^ van Raasfeit
Drofl

van Twente.

Lambert 'Bernhart van Oer Dro
ft

van Vollenhove.

Johan Blankyoon Droji van TJfel-

muyden.

T^jcolaas Chrijtophcr van 'Bever-

voerde Droji van Haexbergen.

Hendrik, van (foevorden*

Anthoni van Haarfohhe.
Peter van Vyterwijk^M Alerdink^

Johan Alalert.
llendnl^Bentinktot Diepenkem.

HendrikJBtntink
x
tot Werkjren.

Cerhart Stoet Rentmeejier var,

Twente.

Derkyan Vocrfl tot Ragenvoerde.

Eufebtpu 'Bentixkjot Scboouheetcn.

Wilt van Broekhuyfen Comman-
deur.

Balthafar Rammelman,
Gerhart Sloet de Jonge,

Georg Maximiüaan van lleydenr

Capiteyn,

Hermen Jan Grubbe Capiteyn.

lan Vmco de Vos van Steenwijk*

lanvan Keppel,

DirkrLudolph van Keppel.

lan Godfrid van Vyterwijl^

loachim de Back.

Steven-Cafpar 'Blankyoon tot CV

UftdoQYr?'

Y y y y y 2. Hen-



Teter van Voorft.

Boldewijn van Lady tot Lamjloe,

Oita van Bclünhjoaave.

Elhrt Am bom'i van Tallant.

Ioofl-Chïiftobhêr vxn Bêvervoera

BYVOEGSELEN.
Deventer.

Door de Biffchop van Mwifler le~

legert > hadde hiergeen G.edepu*

teerde,

Campen.
Iohan Ganfneb gen'. 7engnageU
Hendrik. Crachtfen StMjrman,

Swol,

Teter van Putten»

Warner Crans*

906

Hendrik.Scbaapten Dam.

Gerhart van Echten*

Herman vm Heerde.

Jfaa\ vanVytcrwijkjtoe Heemfche

Zijnde mede ter Vergaderinge verfocht en gêcomparcert . . . Bern*

famv Droll van Drente.

Als mede de Gecommitteerde van Hajfelt en Steenwijk. » ende

gecompaieert

elt. Uyt Steenwijk.

|
Frede rik, Winoldts,

I Gerhart ter Stege , Secretaris,

Uyt Hafl'

JohanStadich.

Amolt Waterham.

Her.dnhjvan Bemhem.

Gerefumcert het gebefoigneerde van de Gecommitteerden uyt de

Ridderfchip en Steeden alhier aan de Maftebroeker Kerk vergadert be-

weert zijnde den 7. defes ; is goet gevonden 't felve te arrefteeren en in

een refolutje van de Ridierfchap en Steeden by defen teconyerteeren,

Is goedgevonden dat de Compagnien.fo in de garnifoenenjalsjn het

Leger zi>nde,egalijk Tullen worden betaalt,vo!gens voorige refolutien.

Dat ook gefchieven fal, worden aan de Provintien van Vriejlavd

en Stad en Ltndty en de Lanifchap Drente, om te verfoeken , daü

rte feive ceuige Gecommitteerden herwaarts believen naar toe te fen-

den , om gefainendijk 'm alle voorvallen te deliberceren entere.fol-

raS over 't ^zem , men ten diende van den Lande in 't gemeen en

6c(e Provincie in 't byfonder , fal bevinden te behooren.

Wordende ook de prefente Edelen met de refpcxtive Steeden ge«

Vjrifeert» ten m zeilen dieniie van de Provincie, en van de Rid-
derschap en Steeden conjuncYuii , en privatim forge te dragen ende
re vigileeren , fo en als fy ten meeden diende fullen bevinden te be-

inoren , gevende malkanderen fo veele mogelijk communicatie.

By[dei.e Vergadering wierden ook verfocht door den prefidee-

vep.ie: I>: Meeren L»eu:giaju Generaal Ajlva erj Cojonad Uairen*
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die men naderhand ver/ban heeft , dat daar zijn gewecii, maar de Ve-
gaderinge w.is al gefcheyden , zijnde die ook in turbo, en oneen-'".

Langen tijdwerdende doorgebracht over de formalitcyt van be-
fchrijving , en protelhtien, dat ydcr na ouder gewoonte geen brief

had gekregen , dat die van Hajfelt en Steenwijk^ niet behoorden te

zijn verfchreven j noch ter Vergaderinge of Stemmen geadmitteert

:

't welk aan de andere zijdeopdeextraordinaris ongelegcnthcyt wierd
gêëxcufeert.

Gelijke cavillaticn vielen mede, over Officien » en voórnamcrit-

lijk over een Deputatie , om te handelen over de contributie met den
Vyand , werdende aan d'eene zijde daar op aangedrongen, en over

te doene omvrage , aan d'ander zijde geweygert.

DcCe byeenkomfte was uytgefchreven tegen 's daags tevooren in

Campen te compareeren , maar fondef erTecT: } doch niet fonder con-

teftatien , vermits de Heeren van Zwol haar deden excufeeren , wil-

lende komen aan de Maftebroeker Kerke , verfcheyden andere Leden
daar over te onvreden , wilden daar na niet wachten , doch eyndelijk

haar laten geleggen.

r
'agina 806. behoort het OBroy van Svn Hoog-

11 e y t gegeven aan die van BLock-zijl

\ 1\J l L H £ M H E N D R 1 K by der §ratie Gods PrInce vm
YY ORANGE, &c. Allen den genen die defen jegenwoor-

di<re Onfe opene Brieven fullen fien , hooreii leefen, ofte worden ver-

toont, S.ïhjt' Doen te weten, dat Wy aandachtelijk hebben gelet

op de Supplicatie aan Ons gedaan by Burgermecftcrcn ende Regeer-

ders vande Schanfe van Blokdijk mitsgaders op de Miffive , op 't fub-

jecl: van dien, aan Ons gcaddreiTeert, door de Heeren Gecommitteer-

de Raaden van de Edele Grootmogende Heeren Staten van HAland

ende W.efi-V'riesLvidm Weji-Vrie(land en 't Teerder,Jgaariier* ende

rypelijk overwogen , hoe veel de gemeene fake gelegen is aan de con-

fervatie ende goede regeeringe van dien 5 Ook wel geconfidereert

den goeden yver , die de Supplianten ende haare Voorfaten , van al-

len tijden, ende noch onlangs in 't expelleeren van den Vyand, en

reduceeren der voornoemde Schanfe onder de gehoorfaamheyt yan de-

fen Staat , Ons ende het gemeene Vaderland hebben betoont , ende

bevVci'en, ende genegen zijnde ter bede van de Supplianten , om de-

Yvyyy 5 felye-
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fdvemeerenmeer te encourageren , cnde in meer andere diergelij-

ken y ver te ontllcckeri j Hebben Wy defelve geconfenteert , vergunt

ende gcoclroyeert ,
gelijk \Vy aan defelve confenteeren , vergunnen

ende o&royeeren by defen : Eerilelijk een generale confirmatie , van

alie en veter der Rechten , Ordonnantien ende Privilegiën , fo raaken-

de de Adminiilratie van de Juftirie als Politic , foals hun voormaals

zijn geconcedeert , toegeftaan ende uytgegeven , &'c. Ende op dat

alle Neeringen, Hantecringen , Koopmanfchap ende Scheepsvaart,

tot Blokzijl te beter floreeren, ende de Bürgerye inde meeiVvrede

en eenigheyt foude blyven geconferveert , hebben wy defelve mede

geconfenteert, vergunt ende geoctroyeert , confenteeren, vergun-

nen en oclroyeren by defen , om aan Ons over te brengen als nu voor

d'eeritemaal , en fo voorts van Jaar tot Jaar , acht becjuame Mannen,

om daar uyt vier by Ons gekofen en aangeftelt te werden tot Schee-

penen , ten eynde defelve , neffens de drie Burgermeefleren , fuilen

wefen Rechteren over alle faken van JufKtie aldaar , mitsgaders in den

b ?drij ve of onderhorige Land van dien voorvallende , &c. Sullende.

haar tot dien eynde toegevoegt werden cenen Secretaris ofGerechrs-

feftfijvér, alles op ctevvijfe fo ende gelijk men gewoon isendepra-

ctifeert ia de Steden van het voorfz. Noorder-j^uanter, &c. En
dat men van de Sententien by Burgermeefleren en Scheepenen gewe-

Cen , niet anders Tal mogen appelleren , als aan den Hove van Hol-

land •endeWeft-Vriesland, &c. Gelijk dan ook tot dien eynde in 't

beleyt van de Proceflèn, fal gevolgt werden de Inftructie van den

Hove van Holland , &c„ Gedaan in het Leger by Bedegrave den

19. Oclober, Anno 1672. (Wasgeteekent) G. H. PR IN CE
D' O R A N G E. ( Lager (tont ) Ter Ordonnantie van fijn

HOOGHEYT(en was geteekent)
f, C. Hvjgens, hebbende ter

zijden op 't Spatium gedrukt het Wapen van fijn HOOGHEYT
op «en Roode Ouwel , overdekt met een Papieren Ruyt.

Dit Octroy is door Sijn Hoogheyt by een nadere A&e op den 15.

I}w.i<J74'.geconfïrmeert en geamplicert met de crimineelejurifdictie.

Extract uyt feekeren Brief wegens Couvorden,
Behorende op pap, 601.

Eynige dagen voor het beleg van foévorden , ende na het

overgaan van de Provincie van Over-Yffitl aan de vyandüjke

vol-
w
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volkeren van Keulen ende Alm(hr , is door den Yjcc Córn^&tófeür
fvban vm 'B'avhm , Luytenant Colonncl 'Jinnen de v'oorfz. For:
geintcrapicert feekere Miffive, gefchrevcn by eenerï KUns Kc !

'

l

Burger ende Wijnhandelaar* binnen Zwol , ende ècactdrèfJecrt

N.. t Saper/>a> Burgermecfter van meergedachte Stad toevort
contineerende in fubltantic , dar hy Burgermecfter de fak'êri in alle I

te ende Tonder opvattinge van eenige ïufpicie , dap h£én
;

wÏÏffé
;

<&£-
geren , dat de Burgerye moclite yvörden afgefchrikr tot het uythoueien
van eene lange belcgeringc, maar veel eer geinduceert tot tijdige

overgiftc, en voor en aleer dat haare huyfen door de vuynverken fouden
wefen geruïncert , in navolginge van het loffelijke exempel ( fo hy
feyde ) der Over-Yffulfche Steeden , die daar door alle onhcyl ende
fchade hadden voorgekomen , kennende hy Kok^ hem ende de Bur-
gerye verfeekeren , dat fy de Vorften van Keulen ende Mmjler fou-
den bevinden te zijn milde ende goedertierene Heeren , ende onder
welkers Regeeringe fy alle teekenen van gunfle foucten gevoelen, \xr-
foekende daarommc ook de Militie door lachte middelen allen«sken<
te willen aanraaden, om niet te lange te opiniatreren. Doch decs
MifJive, gelijk gefeyt, geintercipiecit zijnde, is by voorfz. Com-
mandeur, na dat den fel ven aan eenige Officieren gecommuniceeit
was , achtergehouden, ende ondertuffchen naauw reguard genomen op
allede actiën van den voorfz. Burgcrmeefler Safemai fonder dnt men
heeft konnen vernemen , dat cenige meerdere intelligentie tuffchen

defe voorgenoemde Perfoncn , dcfen aangaande is gcpaiTeert , of by
den Burgcrmceïter Sjjjem.i, yet ondernomen* , 't welk met het ge-
dane verfoek quérhe te accordeeren.

Pag. 554. ïln. ir. dient bygevoegt : Defe propofitie zijnde gedaan

,

eer en alvorens antwoort wasgc'fcomcn op den Brief, dien de Mïgiftraat

daags voorheen a<m den Vyand hadce gefonden , (o heeft de Ouc-
Burgermeeller Ter Borg geappuyeert door den Heer Steenbergen en

eenige andere Gemeens- luyden de voorfx. Propofitie wijtlopig beant-

woorc, gedebateert, en met krachtige redenen verworpen , en de Ca-
pirulatie foeken af te breeken, met defe woorden : Dat of wel eenige

huyfen door het infmijten der bomben fouden mogen befchadigt werden,

dat men moft gedenken ,dat de Vyand, om tot fijn oog-merk te komen,

yets voor de Burgerye ongemakkelijxfoude beginnen , tot welken eynde

hy de mortieren gebruykte, vermoedende, dat door eclat, fchrik en fchaa-

de der felver de Burgermecfters en Burgcrye,aan dewelke de fleutels wa*

ren betrouwt, fouden worden flauwhertig gemaakt ; maar dat men moft

gedenken , dat dit geen ongehoorde en nieuwe inventie was, alfo de bom -

ben voorheen al langingebruyk geweeft, enby ecr-lieyende luydenals

bullc-
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bullebakken veracht werden , 't welk voornamentlijk hier nu behoorde

plaats te hebben , alfo men oni de fchaade te voorkomen , en de Bomben
in lijd* te bkrflen , goede ordre hadde geftelt, 7ijnde cok tot noch toe geen

{onderlinge brand , of verlies van menfehengewetft, door dien de Vyand

met defelve niet langer als 3 . uyren hadde geageert, en dat de meefïe huy-

ien vanfteen > en de kelders verwelft waren, en byaldien eenige vordere

verwoeftinge mochte voorvallen ,en ergens eenige merklijke fchade ge-

caufeert werden, dat men dan behoorde re refolveeren, dat de onbefcha-

dbdefo welals de befchaadigde defchaade in 'rgemeen fouden helpen

becaaien ,en alfodegemeene noot op de gerneene fchouderen dragen,

vorders getrooft zijnde , dat het in lm ij ten der Bomben geen brelfe aan

wallen of muyrtn foude maken , en by aldien men de Vuyr-werkersmet

uytvallen wilde 'incommodecren en verjaagen, dat hyom den uytvalte

doen mede wilde voorgaan. Wat aan belangt her aftappeu van 'c water uyt

de Sradts Grachten , dat fulx door de Vyanden niet kondegefchieden, ter

oorfaake defelve met de approches noch op verre fo na nitt wasgenadert,

enincas hy fulx al mochte komen te doen, datter dan altijd waters genoeg

ibude overblijven, om den Vyand tegecs te houden. Van 't ontfet te

ipreeken , dat waste ontijdig, alfo het maareen beginvan belegeringe

was , en men voor als noch geen onrfet nodig hadde , te meer, dewijl noch
geene hootfaa keiijk heden manqueerden , en men er tijd yets komende re

manqueeren , dat God dan wel een uytkomft foude verlenen ,endatonfe
Bonds-genotentijd fouden winnen, omin beter pofluyr te komen, en
dit eerlij ke luyden altijds eerlijke conduien mec haar rappier konden ma-
ken, maar als men fich fo precipkant overgeeft, dat men fulx noch voor
God, noch voor de Kerk, noch voor 't Vaderland noch voor de tegen-

woordige , noch toekomende wereld foude konncn verantwoorden , dat

men het behoutvan fuiken Fortrefïb fo welals van de huyfen moftter
mrten nemen , datter veele in de laatfte difientien der Provincie van geen
compofitie, hoewel feer nootfakelijk wilden hooren, ofhet molt met pre-
tenfe reputatie gefchieden , dat liet nu de rechte tijd was , fo der eenige eer

oftrouwinfodanigerluyeen hert was, met reputatie de Stadtedefendee-
ren v fonder voor als noch op eenige Capitulatie te willen denken, &c.
Op pag. jy8. lin. 2.7. dient bygevoegt, dat de Out-Burgermeefters

Ter Borg en Steenbergen over de Ratificatie mede om haer ad vijs ge vraagt
zijnde,nade Articulen niet eens wilden hooren, feggende de eer/te: Vraag
nty niet, want ikfalnoch nu noch ooyt daar in con/enteeren, en de ander : Wat
JuUenwy hier advifeeren > daar roy airede zijn bi-erftemt , en de Articulen
abjohyt gejïooten , en ten neder-zijden onderteekent , /onder referve van
nadere approbatie des Raads. Voor datdefe Ratificatie 's anderen daags
wierd uytgewifTeJt , waren 's nachts omttent $ . uyren 4. a f . hondert man-
nen de Berg-poort ingelaten, fonder de minilekennifie der Gemeente.

E T N D E.

COPYE.

-



(I)

G O P Y E
van

BRIEVEN,
Refolutien, Placaten, Declaratien , Alliantien, &c. in

'tVERWERDE E U RO PA geallcgecrt

Num°. i.

Advijs van Monfr. de Lionne aan den Koning van Vrankrijk.

bchoorende op ^Tag: 144.

E tegenwoordige confti-

\
tiuievandeUytlandtfche
fiecken eyfcht niet an-

ders , SIRE , van de Ko-
ninghlijcke voorfichtig-

heytvan U Majefteyt als

dat zyretardeerrie voor eenighen tijde

den Oorlogh met Spanjen: DenKryg
dieontftaen is tufïchen Engelandt ende

de Vereenighde Provinciën , is de befte

occafie , die men foude konnen wen-
fchen , die de Goddelijcke voorfienig-

heyt doet wafïchen aen U Majefteyt,

niet alleen om de felye te maecken ar*

biter van de differenten , tuffchen de

twee Natiën , waer op zy de felve mo-
ge uyt putten met weynigh onkoften

(als zynde d'eenighile machten, die

konnen ende behooren haer te enga-

geeren tot de befebermingh ende ver-

v.eeringh der Spaen/che Nederlanden)

ende de felve redigeren tot fulcken

fiaet dat zy het niet konnen doen, oock
wanneer zy wilden; By aldienmaerU
Majefteyt belieft te formemeren defen

.Oorlogh, op dat zy duyre ; d'Engel

fche fullen haer vinden gheobligeert

,

aen ce foeken d'Alliancie ende vriendt-

fchap van U Majefteyt , ende de Ver-
eenigde Provinciën lullen dependeren
van uwen wille, als van nooden heb-
bende Uwe affiftentien ; Ende beyde
fullen vervallen fijn tot d'onmogelyck-
heyt, van fich t'oppoleren teg'hen de
gerechtige deffeyns van U Majefteyt.

Maer by fo verre u Majefteyt onder-
neemt yet-s tegens de gefeyde Provin-

Icien buytenstyds,endeal te prematuer,

Ivoor dat U Majefteyt verfeeckert fy

dat de krachten van die twee Nagebue-
ren fijn gantfchelijck neder gheflagen,

U Majefteyt fal fien het Iheatre ver-

andert ir. een oogenblick tijdts, ende

dat die felve forces , die haer airaijs-em-

ployeren tot haer onderlinghe ruïne,

lullen fich vereenighen door het motif

ende maxime van een maebtigher ende

hooger hterefi, tot defenfie van dat

gemeen Bollc-werck.

't Sat fijn een treek van groote voor-

fichtigbeydc, SIRE, haer te laecen

ageren, ende fich deftrueren onder haer

('elf , het fpel van verre aen te fien , ende

'c vuyrkonftelijck aen te blafen , groot

gerucht ende bohay te maecken tot de-

fenfie van de Hollanders onfe Gealli-

a eerden,



eerden, haer vsn tijd tijd tot trooftendcj en jafgefneden worden , op dat niet

met eenigé klcyne afïifter.tien, ende

haar laten al den laft.van den Oorlog op
den hals': Totdat U Majéfteyt haer fie

in ftaet van fichnict te konnen langher

oppoferen regens de conqueften dieu

'Majéfteyt in fijn geeft heeft gfiefor-

mcerc.

Het geene meeft te vrefen ftaer,

SIRE, in defe vcrwachringhe, dat

ibudè fijn eene- Ligue ende confeeder

mhTchien de gehele Chriftelijke We-
reltfou gefcheydenen gefcheurt wor-
den , en defe brand fich wijt en breet

deur geheel Europa iiytbreydeB ; en
dewylj om <^fc öorfaak , de voorgö* -

daciite Heer Koning, en de Heeren
Staten , door hun Gedeputeerden en
Gemachtigden,in den Haagjopde^r-
tjende van januarius O u de? en de drie-

ën-treinttgfte Nieuwe- ftijl, left-leeden,

ratie van Engelandt ende Sveedenractl in een onderling Verdrach hebben be-

het buys van Ooftenrijck. Waer to<2 de ( «rtlligt , ( en dit op voorwaarden , die

Hollanders felfv/cl mochten inclincren fonder twijfïel in defe ftaat der faken

end'andere NoordfchePrincen, d'er-| aan geheel Europa aangenaam fullen

varentheyd van de voorgaande tijden,
j

zijn , 't welk fy daar na ook door plech-

ende de kennis van de tegenwoordige,
|

telijke Ratificatie hebben bekrachtigt)

obügeren my, SIRE, te verklaren I daar in iy de redenen en middelen heb-

in alle ingenuiteertdatter niet meer fa- j ben begrepen, door de welken de

tal aan defe Croon foude konnen ge- i vruchtbare Vrede tufïchen de verfchil-

beuren , als ioodanigen Ligue ende lende Koningen haaftigiijk en vey-

Vereeninge.

Num<\ z.

TRIPLE ALLIANTIE.
bekoorendeop Par: 146'.

DEwijl door Gods genade de

deurluchtigfte en grootmachtigfte

Vorft en Heer , Heer Karelde Tweede,

Koning van Groot- Britanje, Vrank-
ryk en Yrlanr, Befchernaer des Ge^
loofs 1 &o : <»ïr, fi'Sëh , en de Hoogmo-
gende Heeren Staten Generaal der Ver-
eenigde Nederlanden van d'andere zy-

de , met Godtvruchtige en vierige

yver, en met onvermoeide arbeyddus
verre befich fijn geweeft, dat d'onee-

«igheden en vyantfehappen, tuffchen

de deurluchtigfte Koningen van Frank-

rijk en Spanjen gerefen, en die nu tot

een droevige en feer heftige Oorlog
uytgeborften fijn, mogtenneêr-gelegt,
tn het Saat en de Wortel van 't voort-

kruypend quaat van 't begin af verftikt

liglijk gevordert, en vetnieutfou kon-

nen worden; en dewijl daar-en-boven

de voorgedachte partyen op een feer

vriendelijke wijfe de deurluchtigfte en
grootmachtigfte Vorft en Heer, Heer
Carcl, door Gods genade Koning en
Erf- vorft van Sweden, Gotthen en
Wenden , Grootvorft van Finland,

Hertog van Skania, Efthonia , Lijf-

landt, Karlelia, Bremen , Verde , Stet-

tijn , Pomeren, KafiTubia en Wanda-
lia , Vorft van Rugia , Heer van Ingr ia

ên Wifmar 3 Paltsgraaf aan de Rijn,

Hertog van Bayen ,GuIik, Kleef en
Bergen; verfochten genodigt hebben
dat het hem believen fou , als een 'voor-

naam Lid, fijn vlijt en arbeyd toe het

fclfde eynde te befteden , en de voorge-
dachte Handeling en Verdrach felf

oockt'ondertekenen; en dewijl echter

in die tijde de deurluchtigfte en uyt-
fteekenfte Heer Ckrifiophorus Deljicus,

Burgh-graafen Graafvan Dhona, Erf-

heer in Karwinden , Schlobitten , Bor-
kersdorf,S'okkenfelt en Fisbach , Velt-

Maarfchalk , Krijgsraat , en Extraor-

dinaris
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dinaris Ambafladeur van fijn deurluch-

tigfte Koninklijke Majeftdyt van Swe-
den, gelijk ook de Heer Geraldus Ap-

-pelóoo?n y Erf-heer van Suderby, Hof-

raat, en Extraordinans Afgefant van

de felfde Koninklijke Majeftcyt van

Sweden , devoorgedachte Handeling

naauwelijks plechtelij k in 's Graven-

haag hebben konnen ondertekenen,

eer de voorgcdachte Heer Extraordi-

naris Ambafladeur van Sweden, in E?i-

'geland 9 derwaarts hy fijn reys fchickte,

met de hoogil-gedachtS- Koning van

Groot Britanje , van eenige weynige fa-

ken , tot de voorgedachre handel beho-

rende, gefproken had: foo hebben

nochtans de Heeren Minifters van

Sweden , op dat de feer goede en op-

rechte mening en inficht vande deur.

luchtigfte Koning van Sweden foaden

blijken , niet willen nalaten om het in-

flrument, vandiefa^k gemaekt,inde
felfde dag en tijt t'ondertekenen , en

gaarne toegeftaan dat'er een ledige

plaats in 't voornaam fte Traótaat voor

hun goedertieren ite Koning en Heer
gelaten fou' worden. En dewijl de ge-

feyde Koning van Sweden , hoe- wel

hy dit Traktaat noch niet had doen on-

dertekenen y ondertufïchen echter niet

na-gelaten. heeft fijn -lijd e» plichten

over al , daar men geloofde dat fulks tot

gemeen nut fou ftrekken, met de ge-

feyde Koning van groot Britanje , en de

gefeyde Heeren Staten, naar-fijn ver-

mogen , aan te wenden , om het meer
gedachte eynde enoogemerkte ver-

krijgen , en daar door niet weynig heeft

geholpen , om de Vrede , daar toe al-

reêuyt hetgeen, dat gebeurt is, meer
hoop dan te voren fchijnt, te bevorde-

ren i foo heeft men eyndclijk dienitig

geoordeek deletie hand aan dit werk te

letten. Dieshalven de Gedeputeerden

en Commiffariffen van de gefeyde

dcurlucbtigile en grootmaebtigfte ho-
ning van Groot Britanje , de hoog«ge-

|

boreendeurlugtigeVorft, Heer JRo£-

I

bert , door Gods genade Paltsgraaf aan

|

den Rijn, Hertog van Bayeren, Kum-
brien,&c. medegenooten Ridder van
de vermaarde Ordening van de Kcuf-
febant , gelijk ook de deuriugtige en
hoog-gebore Heeren, Orlandm Brid-
geman, Ridder van 't Gulde Vlies, en
Baron', Bewaarder van 't groote Zegel
van Engeland j 'Joba7:?;es Baro Roberts
de Truro , Bcwatrder van het befonder
Zegel des voorgedachte Konihgs van
Groot Britanje; Georgius , Hertogvan
Bukkhgkam ; Georgius Hertog vau Al-
be?narle , en Capiteyn Generaal van de

I

Heyren des voorgemelde deurlugtigile

! Konings van Groot Britanje, enook
Overfteder Ruytery ,beyde ookRid-
dersen mede-genoten van de gefeyde

vermaarde Ordening des Kouffebants ;

Henricus Baron rva?t Arlingbto?i , en
Guïljeltnw Morica , Ridder van 'c Gul-
de Vlies, en Baron, Secretaris vande
primare Staat by de gefeyde oeurlug-

tigfieKoningvan Groet Britanje : ge-

lijk cok de voorgedagte Heer Extraor-

oinaris Ambaffadeur van Sweden, Heer
Chriflophorut Delficus , Burg- graaf en
Graaf in Dhona, en daar beneffens de

wei-edele Heeren , . Heer Johannes

Meerman, Oudt - Burgermeefter der

Stad Leyden,en ordinaris Gedeputeer-

de ter Vergaderinge van de Heeren

Staaten Generaal der Vereenigde Ne-
derlanden , en de Heer Jokavnes Bo-

reel, Oudt- Burgermeeiter der Stad

Middelburg, en Extraordinaris Gede-

puteerde ter voorgedagte Vergadering,

beyde Extraordinaris Ambaffadeurs

der gefeyde Heeren Staaten, uyt kracht

van hun Volmachten (welker kopyen

aan heteyndevan dit inftrument van

woord tot woord ingevoegt zijn) op de-

fe volgende wijfe over een-gekomen

en verdragen zijn.

Dat de deurlugtigile Koning van

a 2 Swedt*
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Sroeden als een voornaAm Lid in 't voor- \ ten, door welicer kragt en vermogen de
genoemde Tractaat en Verdrag aange- gefeyde Koningen en Koninkrijken,
nomen en ontfangen fal worden, ge- en de gefeyde Scaaten fich onderling

lijk hy , uyc kragt van dit tegenv/oord i- voor defen aan malkander verbonden
ge, aangenomen en ontfangen word, en verplicht hebben, vaft en onverbre-

diè dieshalven ook lich felftot alles , in

hetfelfde Tractaat begrepen, fonder

gantfchelijk yets uyt te fonderen , ver-

bind , even als of hy het meer-gedagte

Tractaat van 't begin af door fijn Am-
baffadeurs had doen fkiyten en teke-

nen; Enin defer voegen hetgefeyde

Tractaat , van d'eerfte oogenblik afde

vormen felfftandigheytvaneen Triple

Alliantie , of drievoudig Verbond had

keiijk lullen blijven.

IV.
Gelijk ook de voorgedagte partijen

niet alleenlijk verplicht fullen zijn alle

hun vlijt en naarftigheyt hier in te he-
fteden , dat de Vrede tu (Tenen de gebu~
rige ftrijdende Koningen ophetfpoe-
digfte gefloten , en daar na ongefchon-
den bewaart fal wordenrmaar dat fy ook
hun plichten, fo veel als hen mogelijk

gehad ; Om welke oorfaak ook men !is, fullen aanwenden, op dat geheel

noodig geoordeelt heeft dat heemeer
gedagte Tractaat hier van woord tot

woord ingevoege fou worden.
IL

En op dat defe Tripte Alliantie, of

dit drievoudig Verbond op vafter

gror.tvefien fou fteunem fo is uitdruk-

kelijk verdragen en beiloteq , dattuf-

fchen de deurlugtigfte en grootmagtig-

fte Koningen van Groot Britanje en

Stoeden t en de Hoog Mog. Heeren
Staaten Generaal der Vereenigdc Ne-
derlanden altijd een vafte en bondige
Vriendfchapen Verbond fii zijn, en
blijven, en dat het felfde foernftiglrjk

en oprechtiglijk onderhouden en nage-

komen fal worden , dat yder der con-
tracterende partijen des anders voor-

deel, nut en waardigheyt van harten

en getrouwelijk fal pogen re vorderen,

en alles, dat daar tegen flrijd,op de befte

wijfeaftcweren.

III.

Tot welk eynde , en om onderling

Europa de Vrede ydaar fo feer naar ge-
wenfcht word, lange tijd, mag genieten

en befitten , en op dat alles geruftelijk

indie ftaat mag blijven, daar in hec

door de pligrelijke Verbonden van
Vrede geftelt fal fijn , en op dat de (elf-

den ook oprechtiglijk en getrouwelijk

onderhouden en waar-genomen wor-
den;

V.
Maar indien het gebeurde daf dit

vriendelijk voorftel der Bondgenoten
verkeerdelijk, en ('t weik God beliefte

verhoeden) tenergften wierd opgeno-
men, en dieshalven miftchienaan ye-
msnd van de Bondgenoten een ontijdi-

ge wraak , of ook Oorlog van yemand
der nieuwe Oorlog-voerders, of van de
genen , die fich aan hun zyde begeven
mogten hebben , of van andere Staaten
wierd aangedaan , fo fullen de Bondge-
noten gehouden zijn malkander ge-
trouwelij k by te (taan , om alle gewelt
af te weren , en malkander van weêr-

malkanders Rijken , Landfchappen en! zijden, en hun Koninkrijken , Land-
Onderdanen te befchermen , en de

;

fchappen, Heerfchappyen,Rechten en
Heerfchappyen, Rechten , Vryheden
Onbelaftheden , Koophandelingen

,

Verbonden , en aangenome gewoon-
ten , fo te Lande , als ter Zee , te bewa-
ren, ook d'oude Verbonden en Tracta-

Vry heden te Wateren te Land heftig-

lijk te verdedigen : en niemand van hen
(al vermogen van defe trou van onder-
linge byftand , en gemeene Garantie af

teftaan, en de felfde na te laten, voor
dat



($

dal fy malkander van 'c gevaar hebben
verloft, end'onderlingeuytkomfl: van

voldoeningen veyligheytbewefen.

VI.
Ditgeflote Verdrag, en alles, en

yder ding in 't befonder daar in begre-

pen fal vandegefeyde Heeren Konin-
gen van Groot Britaap ejr Sneden >

en vandegefeyde Heeren Staaten Ge-
neraal der Vereenigde Nederlanden,
door open Brieven , met het groot Ze-
gel verfterkt , in behooreüjke en auten-

tijke forme , binnen drie naaftkomen-

de maanden, of eerder,fofulks gefchie-

den kan , beveiligt en geratirïceert , en
d'onderlinge inftrumenten der ratifi-

catieh binnen devoorfeyde tijduytge-

wilTelt worden.
Tot verfekering, en grooter bekrag-

tiging van al 't welk wy Heeren Gede-
puteerdens, en CommiffarifTen van
fij n gewijde K oninklij ke Majefteyt van

Groot Britanje , gelijk ook de Heer
Extraordinaris Ambaffadeur van fijn

gewijde Koninklijke Majefteyt van
Stveden; , en daar beneffens de Hee-
ren Extraordinaris Ambafladeurs der

Hoog. Mog. Heeren Sraaten Generaal
der Vereenigde Nederlanden dit In-

ftrument hebben ondertekent, entnet

onfe Zegels beveftigt. Gedaan te We(i-

Munfier , in 't Koninklijk Paleys, op
devyf-en-twintigfte van April, Oude-
ftijl , in 't Jaar Sefthi-en honden age-en-

tfeftié.

Was geteekent,

JLubert.

(L.S.)

Orl. Bridgeman*

(L.S.)
Bukkhgam.
(L.S.)

Arlington;

(L.S.)

Albermarfe*

(L.S.)

J. Meerman.

(L.S.)

"Joh. Boreel.

(L.S.)

Num * 3.

Pcrpetueel Edift en Ecuwig-
duyrcnde Wet.

behoorende on Vag: 155.

DE Staaten van Holland , eriife

Weft-Vriefland hebben, naar
voorgaande befchrijvinge, ende naar
rijpe deliberatie , ende communicatien
in de ordre van de Ridderfchap ende
Edelen , midfgaders in de refpective

Vroetfchappen gehouden , by eenpari- .

ge overgifte , ende concurrentie van
alle de Leden , voor een perpetuel

Edict ,ende Eeuwigdurende Wet, tot

voorftand van de Vryheyd , midsga-
ders totconfervatie vandeeenigheyt,
ende van de gemeene rufte; gearre-

ftcert, ende vaftgeftelt, gelijk gearre-

fteert , ende vaft geftelt wordenby de-

fen de pointen , ende Articulen hierna
volgende:

I.

Dat de faculteyd van verkiefinge

of befchrijvinge in de ordre van de

Ridderfchap ende Edelen; midsgaders

de nominatie ende verkiefinge van
Borgermecfteren ende Vroetfchappen,
Schepenen ende alle andere Magiftra-

telijke bedieningen in de Steden fal

blijven aan de ordre ofrede befchreve-

ne Heeren van de Ridderfchap ende
Edelen, midsgaders aan de Steden re-

fpective, foals die aan haar by oudtgc-

bruykofteby Privilegiën ende Uctroi-

jen is geconrirmeert of geconcedeert,

of nochgeconfirmeertofgeconcedeerc
foude mogen werden , daervan by de-

felve de vry e' exercitie van dien con-
form de Wetten ende Privilegiën lal

verblijven , fonder dat devoorfz. be-

fchrijvinge, nominatie ende verkiefin-

ge ofeenige gedeelte van dien oyt of

oyr. daar van jn 't geheel ofte ten deele

a z aaa
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aan yemandfal mogen werdenjjedefe-

reert ende overgegeven.

I I

Dat infgelijks de Ampten , Offi-

cien» bedieningen ende bencfieienje-

genwoordigitaande ter collatie van de

Heeren Staaten van Holland ende

Weft-Vrieiland , aan defelve fal ver-

blijven , fonder yets daar van te mogen
werden afgegeven j welverftaande dat

hier onder niet begrepen werden de

Midtaire Ampren ende bedieningen,

die in de Campagne ofte expedicie te

Water ofte te Lande fouden mogen
komen vacant te vallen, welken aan-

gaandehaar Ed. Groot Mog: by nade-

re difpofitie, al fuiken voet ende ordre

lullen beramen , niet alleen op de pro-

viftonede beftellinge van dien , maar
ook op debegevinge ten principalen,

als defelve ten meeften dienfte van den

Lande lullen bevinden te behooren.
III.

Dat wijders haar Ed. Groot Mog.
niet alleenlijk hare bewilliginge ende

toeftemmingè noyt anders fullen ge-

ven , maar ook eiefaake ter Generali-

teyt niet alle effiiacie daar henen hel-

pen dirigeren, ten eynde ook by de an-

dere Bondgenoten , ende fulks by een-

parige bewilliginge of gemeene con-

currentie van deicive dooreenecon-
-fonance Refolntie van haar Ho. Mog
geftatueertends va^-geftelt moge wer-

denadat die geene die oyt ofoyt fal ofte

ilicccliivelijk fullen werden gebruykt

tot Grip i'eyn of Admiraal Generaal, of

ook inbeyde de voorfz,. Charges, of'

wel die gene aan de welke onder eenige

andere titer! het opperfte commande-|
mentoverde Militie te Wateroftete
Lande fal werden gedefereert, nietfal

;

of fullen mogen wefen of blijven Stad-

houder van eenige Provincie of Pro-

1

vinden ^ende voor fo veel de Pro vin
-j

cie van Hollind ende Weil- Vriefland
j

belangt, dac niet alleen niet die gene die

het opperfte commandement over de

M ilitie te Water ofte te Lande toever-

trouwt fal wefln, maar ook niemand
anders tot Stadhouder van de felve Pro-
vincie gemaakt fal mogen werden;
Doch dat de voorfz. Charge in alle

manieren fal zijn ende blij ven gemor-
tificeert , ende de Heeren Gecommit-
teerde Raden in derefpective Quartie-

ren aanbevolen gelaten, volgens hare

Inftruftie, de noocligc ordre te Hellen

ende de vereyfehte voQrfieninge te

doen op de faken by abfentie van haar

Ed. Groot Mog: voorvallende, ende
waar op prompte difpofitie vereyfcht

foude mogen werden.

IV.
Dat tot volkomen vaftigheyt van het

gene voorfz.. is , ende tot onderlinge

geruftheyt van de Edelen ende Steden
allede Heeren jegenwoórdigindeor-
dre van de Ridderfchap befchreven

ofte in de Vroetfchappen verkoofen,

ende die noch naarmaalsinde Ridder-
fchap befchreven cf tot Vioetfchappen
verkoofen fou.ien mogen werden , by
folemnelen eede fullen verklaren de
voorfz, pointen heyliglijk ende opreg-

relijk te fullen mainteneren, ook geen-
fins gedoogon dat daar jegens eenige

indracht ofte infraclrie gefchiede, veel

min oyt ofoyt eenige propofitie doen
ofte doen doen die daar jegens in eetii-

gen deeiefti'ijdig foude mogen wefen,

ende dat voorts ook den eed van de

Heeren ter Vergaderinge van haar Ed:
Groot Mog: comparerende, daarme-
de in de bendigfte ende krachtigfl e for-

me fal werden geamplieert : Dat ook de
Raad-Penfionaris in der tijd insgelijks

by eede fal werden verplicht alle de
voorfz pointen , fo veel in hem is , te

fullen mainteneren ende ftaande hou-
den, fonder daar jegens oyt of oytdi-
rectelij k of indireclelij k eenige propo-
fitie of omvrage te fullen doen, veel

min conclufie formeren.

V. Dat



V.
(7)

Datwyders mede tot meerder vaftig-

heytvanhet voorfz. derde poincthet
felveuytdrukkelijk in de JÜftfüÜiC fü

VCOr-ccu witpiceyn a!s vooreen Admi-
raal Generaal fal werden ingeii.ft ,ende

de geëügeerde by eede verplicht niet al-

leenlijk daar jegens noyt direcTrelijk of

indire&elijk eénig veribek te luiten

doen,veel min Toeleg re maken directe-

lijk ofindirectelijk j Maar ter contrarie

fulks by anderen , buyten vormoede,
gefchiedende , het lelve te Tullen tegen

gaan, ende het Stadhouderfchap, fo

hem t'eenigen tijde die digniteyt by ee-

nige Provincie mochte werden geof-

fereert , te lullen refuferen , ende yan

de hand wijlen.

Formulier van Eed op de bovenfiaande

Articulen te doen by de Heeren van de

Ridderfchap en Edelen , mitsgad ers by

de Borgermeefëeren , en Vroetfchappe?i

van de Steden : als mede by de Meeren

tomparerende ter Vergaderinge van de

Staaten van Holland, en Weji-Vries-

land.

IK beloove en fweere het boven-
ftaande Eeuwig Ediót.rp.irsgaders alle

de poincxen, en Articulen daar inne
vervat, heyliglijfc ende opregrelijk te

iuilcn mainteneren, ook geenfins te

lullen gedoogen dat daar tekens eenige

indragt, of infraciie gefchiede, veel

min oyt of oyt eenige propofitie, of

ad vys te lullen doen,ofgeven,noch ook
te lullen doen doen , ofdoen geven die

daar tegens in eenigen deele itrijdig

fouden mogen wefen.

So "waarlijk moet my Godt Al-
machtig keipen.

Formulier van Eed voor de Raad-
*?'enfionaris in der tijd,

IfC beloove, ende fweerejiet boven

-

ftaande Eeuwig Edic~t,micsgader salie

de poinclen , Qnds Articulen daar inne
vervat , fo veel in Riy is te lülltP. main-
teneren ende fhanrie houden, fonder
daar jegens oyt of oyt, diredtelijfc of
incirc&elnk eenige propofuie ofte
omvragetcfullendoen , veel mincon-
clufie formeren.

So waarlijk moet my God Al-
machtig helpen.

Ende Tal het bovengaande Edict in

forme van Octroy of eeuwig duyrent
Privilegie, de Heeren van de Ridder-
fchap ende Edelen , mitsgaders de Bor-
germeefteren ende Vroedfchappen
van de Steden, Leden van haar Edele
Groot Mog. ordinaris Vergaderinge,

toegelbnden worden , om het lelvc in

hare relpective Regifters te doen regi-

ftreren,cnde voorts te beforgen dat alle

Heeren die naarmaals in haar luyder

ordre befchreven , ofte tot Borgermee-
fteren verkoofen, ende in de voorfz.'

Vroedfchappen geaffumeert lullen

werden jdaar op voor hare admiffie,den

eed, volgens 't voorf-- Formulier ko-
men ;.fk leggen , ende voprts haar daar

r.aar praecifelijk te reguleren : Gelijk

ook hetvoorlz. Edict in gdijker wijle

aan beyde de Hoven van juuitie, mi's-

gadersaande Officieren enji&Gerech-
ten van de gemelte Steden toegefonden

fal worden,met lallende ordre om haar

in het adminiftreren van Jufiitie daar

naar, als de voornaamfte Wet van dea
Lande tot voorftand van de vryheyt,

midsgaderstot coni'ervatie van eenig-

heyt ende van de gemeene rulle ge-

maakt , punctuelij k , ende exact-J ij k te

reguleren op den eedby hen lieden in

't aanvaarden van hare refpeclive Oiil-

cien ende bedieningen gedaan.

Aldus gedaan ende gearrefteert ter

Vergaderinge van de Hoog-gemelrc
Heeren Staaten van Holland .ende

Weft-Vrieiland ; Inden Hage. onder

haren grooten Zegele hier aangehan-
gen-



gen den vijfden Augufti des j-aars fes

rien-hünciertfeven entfeftig. Was ge-

tekent j JohandelVit', Onder Hond,

Ter Ordonnantie van de Staaten.

Ende was getekent

Herbt. van Beattmont.

(8)
luyden gedaan loflen>of in hare Kelders

of Pakhuyfen ontfangen , maar boven
dien op yder Stuk of* Vat Gebrande

Wijnen of Geduulleerde Wateren, hec

fy groot of kleyn , noch een zomrüe

&c.

Num°. 4.

Verbod van de Brandewijnen

Behoorende op Pag t i<yj.en 158.

"F\E Staaten Generaal der Vereenïg-
•*-*^ Je Nederlanden. Doen te weten :

van fes hondert guldens.

Voorts interdieeren en verbieden
Wy wel expreiïèlijk by defen, allen

Schippers , Stuurluyden , en Matrofen,
midsgaders Wagens en Karre-luyden,
in hare Schepen , Schuyten, Ponten»
Wagens of Karren te ontfangen, om in

defe Landen over te brengen eeniger-

hande Brandewijnen of Gediftilleerde

Wateren , in hoedanige Fuftagie of

Alfo wy om verfcheyde importanteen
i
Pakkagie die foude mogen wefen, op

pregnante redenen voor den dienft van de verbeurte van hondert guldens, op
den Lande, tot bevorderinge en ver-

j

yder Stuk Brandewijn ofte Gediftil-

meerderinge van de Neeringen binnen leerde Wateren , 't zy kleyn of groot,

de Steden van de refpective Provin- 't welk by henluyden te Water, ofte te

tierrj profitabel, dienftig, en noodig Lande, in en onder ons gebied fal in

hebben gevonden, dat voortaan gene
Brandewijnen,ofce Gediftilleerde Wa-
teren,van wat foorte die fouden mogen
v.-cfen , vanbuyten m defe Landen lul-

len mogen vereen ir.gebracht , ver-

kocht , gedronken, oltegeconfumeert.

SO 1ST, DatWy ordonneren ,fta-

tucren , en wel expreiTdijk interdicee-

ïen by delen , dat n'emand, van wat
itaat, quaÜteyt , ofte conditie hy foude
mogen zij n, na de Publicatie óe&s, 't Cy

over Zee, langs de Stromen of Pvi vie-

ren, nochteper aflè te Lande, in , en
onder het gebied van defen Staat fal

'mogen inbrengen , in groote of kleyne
Fuftagie, eenige Gebrande Wijnen of
Gediftilleerde Wateren, hoedanigdie

fouden mogen wefen , op pcene , dat de
Koopluyden en Fa&oors , de welke de
voorfz. Brandewijnen en Gediftilleer-

de Wateren doen loflen , inflaan ,of in

harePukhuyfen ontfangen , niet alken
fullen verbeuren de voorfz. Brande-
wijn en Gediftilleerde Wateren, over
Zee, langs de Rivieren, ofperaflTe in

gebracht worden , voor welke boete de

Schepen, Schuyten, Wagens , Karren,
en Paarden , fullen werden verklaart te

wefen verbonden en executabel: En
indien de voorfz. boete van de Sche-
pen, Schuyten, Karren, Wagens, en
riiirden, ofte uyt de Goederen van de
voorfz Co-i traven teurs niet en kon-
nen werden geconfequeert, fo fullen de
felve Contraventeurs over de vooafz.

mifdaden exemplaarlijk aan den lijve,

ten minften by openbare Geeffelinge

gèftraft werden ; Maar indien yemand
van de voorfz. Schippers ofte Voer-
luyden konde bewijfen , dat de voorfz.

Brandewijnen ofte Gediftilleerde Wa-
teren, buyten zijne kenniffe foude
mogen wefen ingefcheept, ofte opge-
laden: So fullen echter, en des niette-
genstaande zyluyden de voorfz. boete
moeten betalen,maar wederomme daar
tegens haar regres hebben en behou-
den, ten lafte van die gene, dewelke
de voorfz. Brandewijnen ofte Gediftil-

leerde Wateren hebben ingefcheept
defe Linden in gebracht , door hen ofte opgeladen ; En indien het mocht

gebeu
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.gebeuren 5 dat niet tegenft-aande ons

voorfz. , verbodt , echter bedektelijk

eenige Brandewijnen of Gediftilleerde

Wateren, onder ons gebiedt mochten
wezen ingebracht j zoo verbieden Wy
al!e Binnelants-vaarders , Marktschip-
pers en Voer-luyden , de voorfz. Bran-
dewijnen en Gediftilleerde Wateren
van buyten ingekomen, te vervoeren
van de eene Provintie , Stadt of Plaatze

na de andere , op gelijke boere en ftraf-

fe , als hier vcoren , ten aanzien van de
eerfte Inbrengers is geflatueert : En
indien het voorfz. feyt door eenige

Markt- of Bedtt-Schippers werdt be-

gaan , boven dien van hare refpective

Veeren te worden gedeporteert.

Van gelijken , zoo verbieden Wy
aan alle particuliere of geprivilegeerde

^n be-eedighde Arbeyders, haar te la-

ten gebruyken , om eenige van de
voorfz. Brandewijnen ofGediftilleerde
Wateren , te helpen taffen , ofmet Sle-

den of Vlot-fchuyten te vervoeren , op
^gelijke boeteen ftraffe, als hier vooren
jegens de Schippers, en Voer-luyden
zijn gedecreteert , en bovendien, in-

dien de voorfz. Arbeyders zijn in eedt

ofdienft van Steden ofColtegien , daar

van te worden gedeporteert.

Enten eynde de voorfz. Schippers, •

Wagenaars en Arbeyders van dezen
onzen Placcate volkomen kennhTe mo-
.gen bekomen , zoo werden alleHooft-

luyden en Overluyden van de Binne-
.lants-vaarders , Voer-luyden en Arbey-
ders gelaft , een yder van den Inhoude
dezes te adverteeren en informeeren

,

.en ondervindende, dat dezen Placcate

door yemandt werdt overtreden , daar

van de refpeclive Officieren en Magi-
ftraten, in de Steden en ten platten

.Lande te doen behoorlijke advertentie.

Dan gemerkt noch een groote quan-
titeyt van Brandewijnen en Gediftil-

leerde Wateren, onder de Koopluyden
.en Ingezetenen dezer Landen in voor-

raadt is : Zoo hebben Wy, om de fcha-

de onzer Ingezetenen , zoo veel doene-
lijk, te voorkomen, de zelve geper-
mitteert , om de Brandewijnen en Ge-
diftilleerde Wateren , de welke onder
hen-luyden in voorraadt zijn , te mo-
gen verzenden, beneficiercn , confu-
meeren, en verkoopen, binnen den tijt

van 8 Maanden,aanvang nemende met
de Publicatie dezes , en langer niet.

Ordonneeren voorts dat na de expi-

ratie van de voorfz. 8 Maanden , nie-

mandt van onze Ingezetenen binnen
het reflort van dezen Staat, zal mogen
hebben, of onderhem behouden eeni-

ge Brandewijn geftookt van Wijn, of
van Moeren van Wijn , noch ook eeni-

ge Gediftilleerde Wateren van koele

Wijn, ofBrandewijnen met Speceryen
of andere Kruyden over gehaalt, veel

minder de zelve te verzenden , ofver-
koopen in groote ofkleyne quantiteyr,

op de verbeurte van alle de voorfz.

Porten van Brandewijnen en Gediftil-

leerde Wateren , die na den voorfz.

tijdtonder yemandtwerden gevonden

,

of verkocht, en boven dien een boete

van 6co guldens op yeder Stuk , en
zoo guldens op yder Tonneken Wijn
van Wijn , ofvan Moer van Wijn , of
Gediftilleerde Wateren , de welke in

yemandts Kelder , Winkel ofPakhuys
na den voorfz tijdt werden gevonden

:

Ordonneeren en ftatueeren , dat de
gene > de welke de voorlz. boete niet en
kan betalen , arbitralijk aan den Lijve,

ten minften by openbare Gcefielingc

zal werden geftraft : En werden de re-

fpeclive Officieren, der zelve Subfti-

tuyten, en Dienaars in de Steden en ten

platten Lande geauthorifcert , om nau-

we enquefte te doen , ofna den voorfz.

tijdt onder yemandt eenige Wijn van
Wijn , ofvan Moer van Wijn , ofook
Gediftilleerde Wateren ., als boven ,

werden gevonden.

Benoudelij k , dat ingevalle yemandt
b eenige
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eenige Wijnen van Wijn, of van Moe-
ren van Wijn gebrande , tegenwoor-
digh onder hem zoude mogen nebben,
de welke hy binnen de voorfz. 8 Maan-
den, aanvang nemende met de Publi-

catiedezes, niec zoude mogen hebben
geconfumeert of verzonden , de zelve

gehouden zal zijn de voorfz. Wijn ge-

brande van Wijn , of van Moer van

Wijn aan te geven aan de Magiftraat

van de Plaats daar de voorfz- Wijn ge-

brandt van Wijn , of van Moer van
Wijn is leggende, en de zelve te bren-

gen ter Plaatze die hem zal werden aan-

gewezen , zonder die voorfz. Wijn ge-

brandt van Wijn , of van Moer van
Wijn te mogen reppen , roeren , of

aantaften, anders,' als om de zelve te

vervoeren buyten dezen Staat , midts

fpecialijk uytdrukkende, en aangeven-

de de Perfoon en Plaat», aan , en op
welke de zelve Wijn , gebrandt als voo-

ren > zal werden vervoert > en bewij-

zende met de verklaringe van de Magi-
flraat in de Plaats , op de welke die aan-

gegeven en gebracht zal zijn , dat de

zelve aldaar ook efFe&ivelijk is geko-

men, en aan de voorfz. Perfoonen ge-

levert, alles op poenen en boete hier

boven uytgedrukt.

Wijders zoo hebben Wy verboden

en geinterdiceert , allegezwooren Ma-
kelaars , na de expiratie van de voorfz.

8 Maanden te veyleirof te ftaan over

eenige verkoopinge van Brandewijnen,

of Gediftilleerde Wateren van buyten

ingebracht , maar zoo wanneer hen-

luyden eenige partyen werden aange-

boden, om te koopen ofte verkoopen

,

zullen zy-luyden gehouden zijn't zelve

den Officier van de Plaatze atn te ge-

ven,op de verbeurte van haarOfficie,en

boven dien een boete van 600 guldens

op yder ftuk, dat door hen-! uyden wert

verzwegen, ingekocht, ofverkocht.

Noch zoo ordonneeren en ftatueren

Wy, datniemant naden voorfz. tijdt,

binnen deze Landen Zal mogen fto-

ken , of branden van koele Wijn , of

Moeren van Wijn, Brandewijnen, of

met eenige koele Wijnen of Brande-

wijnen over te halen Speceryen of an-

dere Kruyden , om tot Gediftilleerde

Wateren te werden geapproprieert , op.

de verbeurte van 10 guldens op yder

Stoop Brandewijn , de welke van koeleI

Wijn, of van Moer van Wijn werdt

'

uytgebrandt , of met Speceryen , ofan-

dere Kruyden , 't zy van koele Wijn of

Brandewijn over gehaalt.

Boven dien interdiceeren Wy , m
de expiratie van de voorfz. 8 Maanden
te verkoopen , met de groote of kleyne

|

Mate eenigeWijn van Wijn , ofMoer
van Wijn , of Wateren , die van koele

,

;

ofgebrande Wijn zijn gediftilleert , op i

de verbeurte niet alleen van de voorfz.

verboden Waren , en de Boeten hier

vooren tegen de Verkoopers van de'

voorfz. Waren geftatueert , maar dat-\j

hen luyden daar-en-boven voor de

eerfte reyze haar Neeringe zal werden

geinterdiceert,voor den tijt van eenjaar
^

en 6 weken: Voor de tweede- maal voor

;

akijdt : E» voor de derde-maal te wer-

den verklaart infaam , en voorts geban-

nen uyt het gehele reflört en gebiet van-

den Staat der VereenigdeNederlanden.

Alle de voorfz. Boeten te appliceren

ten profijte van deOfficieren,of der zei»;

veSubftituyten die de aanhalingejof ca-

langen eerft zuilen komen te doen

Waar toe de Regenten van de refpec-

,

tive Godts-huyzen , mede by dezen-

werden gequalificeert en geauthorifeert,,

die in zulken gevalle de geheele Boeten,,

ten profijte van de Godts-huyzen , zul-

len genieten.

Voorts zoo werden niet alleen de

voorfz. Officieren, der zei ver Subfti-

tuyten en Regenten van de Godts-huy-

zen geauthorifeert , om de calange, aan-

halinge en bekeuringe te doen , roaar

ook de refpeótive Advocaten, Fifcaal&y

Gommij--
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Commijfen Generaals, en de particu-

liere Commijfen ter Recherche in de
Steden enZee-garen, fpecialijk gelaft

goede voofzorge te dragen , en wel toe

te zien , dat geen gebrande Wijnen of
Gediftilleerde Wateren ter Zee, langs

de Revieren of Plaatfen te Lande wer-
den ingebracht. Maar alle zoodanige
waren yzonder eenige conniventie aan
te halen , op te brengen , en te ftellen

terjudicature van de refpedtive Colle-
gien ter Admiraliteyt : En om een yder
te animecren tot het ontdekken van
deze contraventie : Zoo zullen de Aan-
brengers ofAanhaalders werden toege-

voeght , de helft van de Brandewijnen
le-n Gediftilleerde Wateren > de welke
Zullen werden geconfifqueert , en de
helft van de boete daar in yemandt zal

"werden gecondemneert, blijvende de
weder-helft ten behoeve van de voorfz.
Officieren , die de calange eerft zullen

hebben gedaan , en zullen daar-en-bo-
ven de voorfz. Aanbrengers vry zijn

van de boete , daar in zy volgens het
voorenftaande ons verbodt zoudenmo

-

gen zijn vervallen , fchoon de zelve

[Aanbrengers mede Contraventeurs
zouden mogen zijn geweeft.

En nademaal de reden evidentelijk

vereyfcht , dat aan den genen , die haar

met het inbrengen van Brandewijnen
binnen deze Landen geneeren , eenige

betamelij ke tijdt gelate werde , om van
deze onze difpofitie advertentie te ge-
ven daar 't behoort , alvoorens hare in-

komende Brandewijnen plotzelijk te

confifqueeren , en haar te mulcteeren
met de poenen en boeten in dezen ge-

ftatueert : Zoo zullen alle Brandewij-
nen voor dste v^n den 29 van deze loo-

pende Maandt Januarii 1671. hier te

Lande inkomende , als ook de Perfoo-

nen dezelve overgebracht hebbende

,

van de confïicatie en de vordere poenen
in dezen Placcate begrepen , zijn en
blijven ge-eximeert: Edoch zullen de

j

Koopluyden ofFactoors , aan de welke
de voorfz. Brandewijnen geccnfgneert
zullen zijn, gehouden wezen dt zelve
Brandewijnen aan te geven aan de Ma-

I

giftraat van de Stadt, alwaar die aanko-

j

men zullen, en de voorfz. Brandewij-
nen vervolgens te brengen ter plaatze

I

die haar by of van wegen de voorfz.
Magiftraat aangewezen zal worden ,

zonder de zelve te mogen reppen", roe-
ren , ofaantaften , anders als om die te

vervoeren buyten het refTort van dezen
Staat , en mldts in zulken cas , ook al-

vooren fpecialijk uytdrukkende , en.
aangevende de Perfoon en plaats aan ,
en op de welke de voorfz. Brandewijn
zal werden vervoert, en vervolgens be-
wijzende met de verklaringe van de
Magiftraat van óc plaats , op de welke
die aangegeven en gebracht zal zijn ,

dat de zelve aldaar ook effectivelijk ge-
komen , en aan de genoemde Perfoo-
nen waarlijk gelevert is : By gebreke
van 't welke , of van eenigh poinct van
dien , de voorfz. Koopluyden en Fac-
toors, niet alleenlijk zullen verbeuren
de voorfz Brandewijnen , ofde waerde
van de zelve, maar daar-en-boven noch
op yder Stuk of Vat, 't zy groot of
kleyn , noch een zomme van 600 Ca-
roli guldens. En ten eynde niemant van
dezen ignorantie en hebbe te preten-

deeren , ontbieden en verzoeken Wy
de Heeren Staten , Gecommitteerde
Raden , en Gedeputeerde Staten van
deProvjntien refpective, van Gelder-

landt en 't Graaffchap Zutphen , Hol-
landt en Weft-Vrieflandr , Zeelandt,

Uytrecht , Vrieflandt , Óver-YiTel ,

midtfgaders de Stadt Groeningen en

Ommelanden, en allen anderen Jufti-

cieren en Officieren van de zelve Lan-

den , dat zy dezen onzen Placcate van

ftonden aan alomme doen verkondi-

gen , publiceeren en aflfigeeren , in alle

Plaatzen daar zulks van nooden wezen

zal , en men gewoon is zoodanige pu-

b % blicatie
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blicatie en affixie te doen ; Laften en

beveelen voorts de Raden ter Admira-
liteyt, d"

1

Advocaten Fifcaals,. mitfga-

ders Luytenant- Admiraals , Vice-Ad-
miraals, Capiteynen, Officieren en Be-

velhebberen : Als mede Commmilla-
rifen en Commifen ter Recherche,
Zoo inde Zeegaten als elders, dezen
Onzen Placcace na te komen , en te

doen na 'komen , proceieerende en
doende procedeeren tegens de Contra-

venteurs van dien , zonder ojghluy-

kinge, faveur, diflimulatie of verdragia,

v/ant Wy zulks ten dientte van den
Lande , en ten beften van de goede In-

gezetenen van dien, bevonden hebben
alzootebehooren.

Aldus gedaan en gearrefteertonder

onzen Cachecte , Pa^aphure , en Signa-

ture van onzen Griffier. In den Hago
den i Januarii 1671. Wasgeparapheert,

Jacob vaa Coevorde* , vt. Onderftont

,

Ter Ordonnantie van de hoog-gemelte

Heeren Staten Generaal : Getekent.

In abfentie van den Griffier , J. Sprot/-

feu. Zijnde op 't fpanum gedrukt het

Cachet van haar Hoog-Mog: op eenen
rooden Ouwel, overdekt met een pa-

pieren ruytc

Verbodt en belaltinge der

Franfe Minufa'&uren.

D.
E Staten Generaal der Vereen igh-

de Nederlanden , Allen den genen
die dezen zullen zien of hooren lezen

,

3 Uut. Doen te weten. Dat Wy zoo
langs zoo meer in ervaringc komende

,

dat het recht van inkomen , geftelr op
den invoer der uytheemfene Manu-
facturen , hoe langer hoe meerder wert

gefraudeert , en door quade en Gniftre

practijequen de gemeyne zake ont-

vreemt; dat ook door het al telicen-

:ieus venten, verkoopen en debiteeren

vaa de zelve uytheemfche Manufactu-
ren , aan de goaie Ingezetenen, dezer

Landen zeer groote aanleydinge werdt-

gegeven, ja dezelve genoeghzaam wer-

den genoodight , tot allerley overdaad* -

en verquift'nge, en dat daardoor ook
de inlandtfe Manufacturen werden ver-

drongen , en omtrent haar debit zeer

benadeelt. ZOOIST, Dat Wy
daar tegels wi iende voorzien > hebben
geordonneert en geftatueerc , ordinee-
ren en ftarueeren by dezen , dat van nu
voortaan niemant zal vermogen te ver-

koopen /te.verhandelen , of onder hen
te ilaair.in 't kleyn of groot , eenige

Mmufacturen van frankrijk , de wel- .f

ke tot kleedinge > cicraat of ameuble-
menten zouden konnen dieneri(uytge-

nomen alleen witte Cajanten , Barraca-

nen van Wolle , Picotes Royaal , witte

en gekouleurde Damaften , heel van
Wolle, Picotes van Wolle, gevlamde*
Cajanten , Bouratten , Kamer-behang-,
zelen van de breedte van 6 vierendeel

tot ao vierendeel toe, Trijpen en Kouf-
fen , als die daar toe by fpeciale en uyt-

gedrukteordre van de Migiftraten van
de Steden haarder refidentie , zullen

zijn geadmitteert , op poene dat die

gene, die zonder de voorfz. admiffie

hem bevordert zal hebben, eenige zoo-
danige Manufacturen te venten , ver-

handelen , of verkoopen , verbeuren
zal niet alleen de zelve Manufacturen :

maar diar-en-boven voor d'eerite reyze
|

100 guldens op yder ftuk van de zelve

Manufacturen , dat onder hem gevon-
den zal worden ; voor de tweede reyze

200 guldens , en voor de derde reyze

by bannifïement , ofook aan den lijve

,

na exigentie van zaken te werden ge-

.

ftraft.

Dat ook die gene, de welke fpecia-

lijk en uytdrukkelijk in manieren voo-
ran verhaalt, tot het verkoopen, ver-

handelen of inQaan van de voorfzr

FranfeMinufacturen zuilen zij n gead-

mitteert,. niet zullen,vermogen te ver-

handelen-, verkoopen» of onder haar'
"•

te-heb--
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té hebben , ofhouden , eenige andere

,

dan de voorfz. Franfe Manufacturen ,

op de verbeurte , niet alleen van de

voorfz. andere Manufacturen , maar
ook op de poenen en ftraf&n hier voo-
ren uytgcdrukt.

Dat voorts de refpective Provintien
zullen weiden verzocht, yder in den
haren na de grootheyt van de Steden te

qualifkeren en admitteren eenige Per-
foonen tot het voorfz. verhandelen,
verkoopen,ofinflaan der voorfz. Fran-
fe Manufacturen , midts in de groote
Steden nietèxcederende 't getal van 6*
en in de minder Steden het getal van

3 Perfoonen, en dat de zelve Perfoo-
nen voor de voorfz. admirïie , ten be-
hoeve van <le zelve Provintien zullen

betalen in de voorfz. groote Steden
ydcr iooo, en in de mindere Steden
yder 500 guldens jaarlijks.

Dat die gene die tot het verkoopen ,

verhandelen of inflaan der voorfz.

Franfe Manufacturen zullen zijn gead-
mitteert , de zelve Manufacturen niet

Zullen mogen inflaan, ten zy zy-Juyden
alvoorens zullen hébben getoont aan de
Hooftluyden van 't Zijde Lakenko-
pers Gilde, of 'andere' die daar toeby
de Magiftraten in de refpective Steden
Sullen wezen geauthorifeert , een per-

tinent en fpecifkq Biljé^, waar by blij-

ken kan , dat 's Landts gèrechtigheyt

op het inkomen der voorfz. Franfe
Manufacturen geftelt , ten vollen van

1 yder fpecie in 't particulier is voldaan
en betanlt , en daar op by een ander
expres Biljet , admifllè om de zelve

;
Alanufacturen te mogen inflaan , van
-de voorfz. Hooftiuyden, of de voorfz.

andere geauthorifeerde Perfoonen zul-

len hebben verkregen, op de verbeurte

niet alleen' van de voorfz. Manufactu-
ren, daar van 's Landts gèrechtigheyt

niet zoude mogen zijn betaalt, of die
dezen contrarie ingeflagen zouden
mogen werden , maar ook op de poe-

nen . en ftrafTen hief vooren uytge-
drukt.

Dat diegene, die tot het verkoopen,
verhandelen of inflaan van de voorfz.-

Franfe Manufacturen zullen werden
geadmitteert, gehouden zullen zijn ter-

ftoht , en met het inflaan der voorfz.
Franfe Manufacturen, de zelve door
de voorfz. Hooftluyden , of dé voorfz.
geauthorifeerde Perfoonen te doen lo-

den of merken , zoodanigh , dat by of
aan het loot, tzy bpFrancijn , of Pa-
pier , na vereyfeh van 't Manufactuur,
dat geloot of gemerkt zal werden , wer-
de uytgedrukt de plaats, dagh en date,
waar en op welke het voorfz. Manufac-
tuur geloodt of gemerkt zal zijn , zon-
der eenige van de voorfz. Manufactu-
ren te mogen onder haar houden of
hebben , de welke in manieren vooren
verhaalt , niet geloodt ofgemerkt zou-
den mogen zijn, op de verbeurte niet

alleen van de voorfz. ongeloode ofon-
gemerkte Manufacturen, maar ook op •

de poenen en ftraffen hier voren uytge-
drukt.

Dat niemant, van wat ftaatof condi-
tie hy ook zoude mogen zijn, buyten
de voorfz. geadmitteerde Perfoonen

,

en buyten de zoorten van Manufactu-
ren hier voren geexcipieert,zal vermo-
gen eenige van de voorfz. andere Fran-
fe Manufacturen uyt Vrankrijk, of
ook van elders, tot zij n gebruyk te om-
bieden, ofde zelve ook hier te Lande
van eenige andere , dan van de voorfz.

geadmitteerde Perfoonen, ofook eeni-

'

ge van de zelve Manufacturen van de

voorfz geadmitteerde Perfoonen, de-

welke in manieren, voren verhaalt,niet

geloodt of gemerkt zouden mogen

-

zijn, te koopen , of verkoopen ? op de

verbeurte niet alieene van de voorfz.

Manufacturen, maar ook op een boete

van 200 guldns op yder fruk van de

voorfz. Manufacturen, de welke dezen

contrarie zullen zijn verkocht -of ge-

b 3 kocht 3
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kocht, zoo welby den Verkooper als i

Kooper te verbeuren.

Dat de voorfz. Hooftluyden , of de
'

voorfz. andere geauthorifeerde Perfo-

nen niet zullen vermogen admiflïe tot

den inflagh van de voorfz. Manufactu-
ren te geven, ten zy hun alvooren fufli-

fantelijkeiifpecirlquelijk gebleken zal

zijn., dat 'c voorfz. recht van inkomen
van ycder der voorfz. Manufacturen

,

ten vollen zal zijn betaalt > en dat zy-

luyden ten dieneynde de Biljetten, daar

uyt hun gebleken is , dat 't voorfz. recht

van inkomen voldaan is, zullen moe-
ten bewaren , om t'all en tijden te kon-
nen werden geconfronteert tegens de
lyianufacturcn.die onder de voorfz. ge-
admitteerde Perfoonen zullen werden
gevonden , en dat zy-luyden ook nef-

fenshet voorfz. inllaan dezelve Manu-
facturen , in maniere vooren verhaalt

,

zullen hebben geloot of gemerkt , of
van de voorfz. loodinge of merkinge
Zullen hebben gemaakt een pertinent

en fpecificq Biljet , inhoudende de
quantiteyt en qualiteyt van yder der

zelver geloode , of gemerkte Manu-
facturen., en dat zy ook gehouden zul-

len zijn,
3
t zelve Biljet van gelijken te

bewaren , alles op pcene van te verbeu-
ren ioco guldens, op yder reyze , dat

zy-luyden de voorfz. Manufacturen
andere zullen hebben laten inflaan , of
haar na het gene voorfz. is > niet exacte-

lijk zullen hebben gereguleert.

Dat ook niemandtbuyten de voorfz.

Hooftluyden of de voorfz Geauthori-

feerde, zal vermogen eenige van de
voorfz. Manufacturen te looden of te

merken , of de voorfz. looden ofmer-
ken na te maken, ofteconterfeyten,

. of ook 't loot of het merk van het ecne

Manufactuur te nemen , ofaf te doen

,

en aan een ander Manufactuur aan te

Haan, of aan te voegen, op verbeurte

niet alleen van het voorfz. Manufac-
tuur , daar aan 't voorfz. loot ofmerk

,

in manieren vooren verhaalt, aange-

hangen , aangedaan , of aangevoeght

zal zijn , maar ook daar-en-boven als

Falfarifen en Vervalfers van des hooge
Overigheyts Zegels en Merken zelfs

,

met verbeurte van lijf en goedt , na
exigentie van zaken geftraft te wer-
den.

Dat voorts de Officieren van de re-

fpective Steden , der zelver Subftituy-

ten , 'de voorfz. Hooftluyden van

't voorfz. Zijde-laken-koopers Gilt, de

voorfz Geauthorifeerde van 'deMagi-

ftraten van de refpectire Steden, tUien
tijden , zonder daar toe eenige andere

admiffie van nooden te hebben , ten

overftaan van Notaris en Getuygen , of

van een Stadts-bode zullen'vermogen
te vifiteren de Winkels of Huyzen van
die gene , die tot het verkoopen van de
voorfz. Franfe Manufacturen zullen

zijn geadmitteert , en 't gunt in de zelve

Winkels of Huyfen gevonden werdt,

te confereren met de voorfz. Biljetten

,

op de welke de voorfz. inflagh en loo-

dinge of merkinge fal wefen gedaan

,

en vervolgens de Contraventeurs van
defe onfe Ordonnantie te bekeuren en
calangeeren , midtfgaders de poenen en
mulcten hier vooren géftatueert , by
preventie te innen en te vorderen : En
füllen ten dien eynde de voorfz. Hooft-
luyden , of andere Geauthorifeerde van
de voorfz. Magiftraten t'allen tijden ge-
houden zijn aan die gene,die hier mede
tot het doen van de voorfz. vifite en ca-

lange werden geauthorifeei t , te laten

volgen' Copie authentijk van de Biljet-

ten , daar op den voorfz inflagh en
loodinge der voorfz. Manufacturen zal

zijn gedaan.

Dat alle die gene, die eenige Con-
traventeurs van de voorfz. Ordonnan-
tie zullen komen aan te brengen aan de
gene, die hier voren tot de voorfz.

viGte en calange by Ons zijn geauthori-

fcert , zullen genieten de helft van de

voorfz.

i



voorfz. teconfifqueren Manufacturen

,

boeten en mulcten hier voren gefta-

ttieert, en daarenboven vry zijn van de
poenen en ftrafFen , daar inne zy uyt

kracht van deze Onze ordonnantie zou-

den mogen zijn vervallen , indien zy~

aan de voorfz. contraventie mede zul-

len mogen hebben gepanicipeert.

En nademaal verfcheyde van onze
Ingezetenen als noch onder haar zijn

hebbende veele , en verfcheyde van de
voorfz. Franfe Manufacturen , zo heb-

ben wy aan de zelve vergunt en gege-

ven, gunnen en geven by dezen, de
faculteyt en permiiïïe , om binnen den
rijdt van zes maanden, aanvang ne-

mende met de publicatie dezes, de zelve

Manufacturen te mogen verkoopen,
venten en debiteren , zonder dat echter

'

Ci 5)

met kenniflè van de voorfz. Magf.
ftraat

, en defignatie van de plaats en
perfoonen

, op en aan de welke die
gezonden zullen werden , en dat den
voorfz. Verzender gehouden zal zijn
binnen een maant na de verzendinge

,

fpecifiquelijk te verifiëren
, dat de zelve

verzonden Manufacturen gekomen en
gelevert zijn aan die gene, aan de welke
de zelve gezonden waren

, op de ver-
beurte van hondert guldens op yder
ftuk Manufacturen , dat na de expiratie
van de voorfz. zes maanden onder ye-
mandt veyl of te koop gevonden , of
deze contrarie verzonden zoude mo-
gen zijn. Hier na volght geinfereert
de Lijfte van de Franfe Manufacturen,
en fpecialijk van zodanige, de welke
dienen en geapproprieert konnen wer-

yemandtwiehyzy, buyten de voorfz.
j
den tot kleedingeof cieragievan men

geadmitteerde Perfoonen , en die ook
niet buyten de ordre hier voren by Ons
op den inflagh der zelver Manufactu-
ren beraamt, op die poenen en ftrafFen

hier voren uyt gedrukt ; middelerwij Ie

Zal vermogen eenige van de zelve Ma-
nufacturen , buyten de voorfz. zoorte

van Manufacturen,hier vooren geexci-

pieert , van nieuws in te flaan , of ook
tot zijn gebruyk uyt Vrankrijk , of van
elders te ontbieden ; en zullen alle de

voorfz. Manufacturen,die na de expira-

tie van de voorfz. zes. maanden by ye-

mandt veyl ofte koop zouden mogen
Zijn gebracht moeten werden ter plaat-

ze, die daar toe by de Magiftraten van
de refpective Steden zal werden aan-

gewezen, om aldaar te verblijven, ter

tijden en wijlen toe de zelve aan de

voorfz. geadmitteerde Perfoonen ver-

kocht, en by hun na voorgaande bera-

Iinge van 't gunt voorinkomen daar op
isgeftelt, midtsgaders na voorgaande
lodingeof merkingein manieren voo-
ren verhaalt, uyt de voorfz. plaatze in-

geflagen zullen zijn, ofanderfints buy-
ten 's Landts verzonden te* worden,

fchen , ofameublementen van huyzen.

Lijfte van Franfe Manufactu-
ren , en fpecialijk van zodanigen, de
welke dienen en geapproprieert kon-
nen werden, tot kleedinge ofcieragie
van menfehen , of ameublementen
van Huyzen.

ALloenen of Boldavit de breede rol-

le, 't ftuk lang 50 ellen 11- o-

c

Langer na advenant.
Alloenen de fmalle rolle, het ftuk langh

50 ellen , 8-0-0
Langer na advenant.

Amelakens, Damaft, of ander werk,
't ftuk van 10, ïz, en 16 vierendeel

breed,lang omtrent 5-0 ellen yo-0-0
Servetten naar advenant , 3 Servetten'

voor een Amroelaken.
Ammelaken, 6, 7, en 8 vierendeelen

breedt , langh 50 ellen ay^-o-o
Bokraal uyt Vrankrijk, 't ftuk van 18

a- 20 ellen 3-0-0
Bombazijnen, lang 10 ellen 3-0-0
Barcanen niet heel van Wolle , 't ftuk

15—0-^3
Kamer-
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Kamer-behanghzelen , mitsgaders alle I

andere diergelijke Stoffen , 't zy ge-

ftreept , gevlamt, ofanders van aller-

Iey couleuren , (uytgenomen de Ka-
j

mer-behangzelen van de breette van
j

6 vierendeel tot twintigh vierendee- I

len toe,gefabriceert in de Franfe Ne-
derlanden ) van de-waarde van 6 gul-

dens 3 - o • o

-Cajamen ,.fmalle van % quarttot 7ach-

tendeelen breedt, Grove Greynen,
Plumetten, en Calandres , gemaakt
heel van Sajette Garen , of Sajette

en Linde Garen , 't zy gefigureert

,

effen of Camelot, langh 20 ellen

,

(uytgefondert de witte , zoo effen,

als gevlamde Cajanten , Picotes Ro-
yaal , en van Wolle 't ftuk .8-0-0

Langer naar advenant.

-jCajanten , breede Cajanten van 4. en 5*
.

quart , ook alderhande Stoffen als

vooren 12-0-0
.Confituren, van de waarde van 6 gul-

dens 3-O-0
Canefas de Vitry , de Bale van 200 en

4
80 ellen, mitsgaders de kleyne Balen,

jgenaamt Tiersjens 60 -o -o
Canefas van Normandyen en dierge-

lijke, de 100 ellen 20-0-0
Canefas, Rollen daer men Hopfakken

af maakt , en alderhande Pak-rollen
10 -o -o

Kaarten , Speel-kaarten, van de waarde
van 6 guldens 2-0-0

ÏCouffen , alderhande Zijde Koufïèn ,

en Sajette Koufïèn , uytgenomen de
Sajette Koufïen , gefabriceert in de
Franfe Nederlanden , van de waarde
van 6 guldens 3-0-0

Kanten van Goudt ofSilver > 't pondt
35-0-0

Pafïamenten van Goudt en Silver-

draadt , mitsgaders Goude en Silvere

Linten, als ook die met Goudt of
Silver zijn vermengt, yoor het pondt

20-0-0
Goudten Silverdraadt,'t pond 15-0-0

Kanten., alderhande Kanten van^Zijde

en Garen, Kabinet-werk en dierge-

lijke., .van de waerde van.6 guldens

3- 0-0
Kramerye, alderhande Kraraerye (daar

onder niet zullen zijn begrepen ee-

nige Goederen in defe Lijfte fpecia-

lijk geexpreffeert) van de waarde van
6 guldens 3-0-0

Fufteynen , geheeten Crofers Bomba-
fijnen 2-0-0

Hoeden , heele of halve Caftooren .,

mitfgaders alderhande Vildt-hoeden,

van de waerde van 6 guldens 3-0-0
Hayr , Paruyk-hayr , en Paruyken daar

van gemaakt , van de waerde van
6 guldens 3-0-0

Goude of Silvere Lakenen van de
waerde van 6 guldens 3-0-0

-Fluweeten , Felpen of Pluys het fluk

lang fo ellen 100 -0-0
Poudefoyen, Terfenüle, Zijde- grof-

greynen, Zatijnen, Damaften, en.

diergelijk , 't ftuk langh 50 ellen

60 - o - o
Armofijn , Taf, Zijde Camelot ofTa-

bijn , breedt of fmal , lang $5" ellen',

en andere diergelijke Stofte , van ge-

heel Zijde onder de voorige niet>ge-

fpecificeert 5*0-0-0
Farandijn , en diergelijke Stoffe van

Zijde ofGaren gewrocht, het fluk

lang fo ellen 40-0-p"
Sindaal 't ftuk van 3 5- ellen 5* -0-0
Lampers breet of fmal , 't pont 7-0 - o
Lampers , Zijde. Lampers of Floercen,

't poet 10 - o - o
Franje van Zijde, Franje-koorden.Zij-

de Lint ofPafïèment, 'tpont 6-0-0
Sargies , Raffe , Droget , lang 5-0 ellen,

't ftuk 25 -«o -o
Eftaminjes , geftreep't van Wol , lang 9

aiojellen 8-0-0
Eftaminy van Zijde, van dezelve leng-

te 10-0-0
Charges'vaaChalpn enkele > langh 20

.ellen' ap-o-.o
De
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De dubbelt van 40 ellen 40-0-0
Sarges de Mennie van fo a 60 ellen

60-0-0
Rattind of witte Bayen van Be<suvois

van 30 a 3? ellen 75 -o-

o

Wolle Lakenen ,
genaamt Drap deBa-

ry van 30 a 4c ellen het ftuk , en aJIe

andere Wolle Lakenen 75-0-0
Leer,alderhande bereyt Leer van 6 gul-

dens 3 - o - o
Leer , alderhande Goude en Silvere

Leeren , van de waardevan 6 guldens
3-0-0

Lijnwaat van Vlas, ofCatoenen,van de

waarde van 6 guldens. 3 - o o
Mutfen, gebreyde Mutfen van de waar-

de van 6 guldens 3-0-0
Peltery van de waarde van 6 guldens

3 - o - o
Saejen , Rijflelfe , Atrechtfe , Doornik-

fe endiergelijke, komende uythet
Frans gebiedt) langh 30 a 36 ellen,

't ft.uk 2.0-0-0
Zeep , Fr.anfe.en Marfiliaanfe Zeep, de

hondert ponden 10 - o - o
Silver-werk,alderhande gemaakt Gout
en Silver-werk , van de waarde van
6 guldens 3-0-0

Spellen,de dozijnen van 11000 5-0- o
Zout , alderhande Frans Zout, het hon-

dert inkomende met 200-0-0
Tapifleryen van de waerde van 6 gul-

dens 3-0-0
Terentayen , 't ftuk lang 24 ellen

6-0- o
Vlas, gehekelt Vlas, dchondert ponden

30-0 -o
En alle andereManufatturen inVrank-

rijk of onderhoorige Landen ge-

maakt , die tot Kleedinge , Ciera-

gie, ofAmeublementen geappliceert

-konnen werden , in deze Lijfte niet

uytgedrukt , of hier vooren niet ge-

excipieert , van de waarde van 6 gul-

den 3-0-0
Des en zullen hier onder niet begre-

pen , maar van deze belaftinge vry

zijn, deBaratten , witte en gecoleur-
de Damaften , heel van Wolle, als

ook de Trijpen.
En ten eynde niemandt van dezen

ignorantie en hebbe te pretenderen,
ontbieden en verzoeken Wy, de Hee-
ren Staten , Gecommitteerde Raden ,
en Gedeputeerde Staten van de Pro-
vintien refpective van Gelderlandt, en
het Graaffehap Zutphen, Hollandt en
Weft-Vrieflandt, Zeelandt , Utrecht

,

Vrieflant, Over-YlTel, mitsgaders Stadt
Groeningen en Ommelanden, en allen
anderen Jufticieren en Officieren van
de zelve Landen., dat zy dezen Onfen
Placcate van ftonden aan alomme doen
verkondigen, publiceren en affigeren

in alle.plaatzen daar zulks van nooden
wezen zal , en men gewoon is zooda-
nige publicatie en affixie te doen u La-
ften en beveelen voorts de Raden ter

Admiraliteyt , de Advocaten Fifcaals,

mitsgaders Luytenant-Admiraals,Vice-
Admiraals, Capiteynen, Officieren en
Bevelhebberen,als mede de CommiiTa-
rifen en Commifen ter Recherche, zoo
in de Zee-gaten als elders dezen onzen
Placcate na te komen , en te doen na-
komen , procederende en doende pro-
cederen tegens de Contraventeurs van
dien, zonder ooghluykinge, faveur,
diffimulatie of verdrag,wantWy zulks
ten dienfte van den Lande , en ten be-
ften van de goedelngezetenen van dien
bevonden hebben alzoo te behooren.

Aldus gedaan en gearrefteert onder
onzen Cachette , Paraphure, en de Sig-

nature van onzen Griffier.In den Hage
den ajanuary 1671. Wasgeparapheert,
JacoBvan Coevorden , vt. Onderftont,
Ter Ordonnantie van de hoogh-ge-
melte Heeren Staten Generaal. Gete-
kent , in abfentie van den Griffier, J.
Spronjfen-i Zijnde op 't fpatium gedrukt
het Cachet van haar Hoog-Mog: op
een rooden Ouwel , overdekt met-een
papieren ruyte,

fc) Regie-
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Reglement op de Manu
fa&uren.

Behorende op Pag: jyj en 158.

DE Staten van Hollandt en Weft-
j

Vrieflandt, Allen den genen die

dezen zullen Tien of hooren lezen ,

Salut. Doen te weren ; Alzoo by den

Phccate van de Hoog-Mog: Heeren ,

Staten Generaal der Vereenighde Ne-
derlanden , by concurrentie en over-

gifte van de gezamentlijke Provintien ,
j

ophuydendenzjanuary 1^71. gearre-
|

fleert, wel expreffchjk is geordonneert,
j

dat niemandt zal vermogen te verkoo-
j

pen, te verhandelen, ofonder hem te 1

Haan in 't kleynof groot, eenige Ma-
j

nufa&uren van Vrankrijk, de welke tot
j

kleedinge, cieraat, ofameublementen ,
J

Zoude konnen dienen , buyten de Ma-
nu raclurcn in den zelvePkccate geexci-

pieert,als die daar toe by fpeciale ordre

van de Magiftraten van de Steden haar-

der refi Jentie zouden zijn geadmitteert

.

op de boeten en ftrurrên in den voor-

zeyden Placcate uytgedrukt , en dat

ook in den zelven Placcate isgefpecifi'

ceert wat getal van Perfoonen niet zul-

len excederen ; die gene die tot het de-

biteren der voorlz. Franfe Manufactu-

ren in de refpective Steden zullen wer-

den geadmitteert. Zoo ;V V, Dat wy tot

executie en vorderinge van den zelven

Placcate hebben geordonneert en ge-

ilatueert j ordonneren en ftatueren by
dezen, dat tot het debiteren, verhande-

len en verkoopen der voorfz. Franfe

Manufacturen, by de Magiftraten in

ydervan de Steden Dordrecht , Haar-
lem, Delft, Leyden, Amfterdam, Gou-
da, Rotterdam , Alkmaar, Hoorn en

Enkhuyzen, midtsgaders ook in 's Gra-
venhage,zes;en inde verdere bemuurde
Steden van den voorfz. onzen Lande
<?iie Perfoonen tot het debiteren , ver-

koopen , en verhandelen der voorfz,

Manufacturen , zullen mogen werden
geadmitteert , behoudelij k dat yeder

van de voorfz Perfoonen geadmitteert

in de voorzeyde Steden Dordrecht,

Haarlem, Delft, Leyden, Amfterdam ,

Gouda, Rotterdam, Alkmaar, Hoorn
en Enkhuyzen , midtsgaders ook in

's Gravenhage 1000 Carolus guldens,

en die geadmitteert zullen zijn in de

verdere bemuurde Steden van den

voorfz. onzen Lande 500 Carolus gul-

dens, met den aanvangh van 't Jaar van

haariuyder admiffie, en zoo vervolgens

vanjaar tor Jaar, zo lange zy de voorfz.

Franfe Manufacturen debiteren, ver-

koopen of verhandelen zullen, ten be-

hoeve van de gemeene zake aan den
Ontfangervan onze gemeene midde-

len in de voorfz, Steden of den reforte

van dien zullen gehouden zijn te beta-

len.

Ordonneren en ftatueren mede , dat

niemandt buyten de voorfz. Steden, en
ook in de zelve Steden, niemandt buy-

ten de Perfoonen by degemelte Magi-
ftraten geadmitteert , zullen vermogen
eenige der voorfz. Manufacturen te de-

,

biteren, verkoopen of verhandelen ,op.

\

poenen en ftraffèn in den voorzeyden
! Placcaate uytgedrukt.

Dat ook de Magiftraten van de

|

voorfz. Steden niemandt, wie hy ook*

i zoude mogen zijn , zullen mogen ad-

t
mitrerentot het debiteren , verkoopen
of verhandelen der voorfz. Manufactu-
ren, diredtclijk ofindirectelijk, in eeni-

ger manieren buyten het getal van de
i Perfoonen, ten aanzien van yeder van

1

de voorfz. Steden hier vooren geexpri-
' meert.

I

En op dat men zoude konnen weten
I wat Perfoonen tot het debiteren van de
I voorfz. Manufacturen zouden mogen
zijn geadmitteert in de voorfz. refpe&i-

i

ve Steden.en dat de refpedive Ontfan-

!

gers van den refiorte van de zelve S:c
I dea
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den voor den ontfang van 't geen tot

admiffie van 't voorfz. debit moet wer-
den.betaalt, te beter ten behoeve van

't gemeen comptabel zouden konnen
werden gemaakt , zoo ordonneren en
ftatueren Wy mits dezen,dat de voorfz.

geadmitteerde Perfoonen gehouden
zullen zijn de Afte van admiffie , haar-

luyden tot het voorfz. debit by de Ma-
giftraat verleent , binnen den tijdt van
14. dagen na date van de zelve te vertoo-

fien , of te doen vertoonen aan onze
Gecommitteerde Raden in de refpe&i-

vequartieren, om de zelve A<5te van
admiffie aldaar geregiftreert te werden

,

en dat die geene de- welke de voorfz.

hare Adle van admiffie aan de gemelte

onze Gecommitteerde Raden niet zal

hebben vertoont, en de zelve aldaar ge-
daan, regiftreren,eflfe&ivelijk en metter

daet van de zelveActe van admiffie ver-

vallen zal zijn, en incurreren de poenen
en ftraften in den voorfz. Placcate uyt-

i
gedrukt.

Dat ook die gene de welke van de ge-

! melte Magiftraten zouden mogen heb-

ben geobtineert Acte van admiffie tot

het voorfe. debit, na dat het voorfe.

getal, hier vooren uytgedrukt, ten vol-

len zal zijn gecompleteert, dien niet te-

gen ftaande, en ook niet jegenltaande de

zelve Acte by de gemelte onze Gecom-
mitteerde Raden zoude mogen zijn ge-

regiftreert.echter van de zelveActe van

, admiffie zal zijn vervallen , en incurre-

1 ren de poenen en fti aften in de voorfz.

Placcate gementioneert. Enten eynde
niemant hier van ignorantie pretende-

ren , nemaaralle en een y egelijk weten

moge waar na hy hem nebbe te regule-

,

Iren : Zoo ordonneren en beveelen Wy
dat dezen alommez'd werden gopubii-

ceert en geaffigeert,daar zulks behoort >

en in gelijke zaken te gefchieden ge-

brnykelijk is.

Gedaan in den Hage onder onzen

grooten Zegele hier aan gehangen , op

den t January , de* Jaars onzes Heere*
en Zaüghmakers 1671.

Ter Ordonnantie van de Staten ,

flerbt. van Beaumont.

Numo. 5.

Placcaat waar by de Koning
van Vrankrijk verbiedt het inladen
fijner Brandewijnen in Hollandtfè
Schepen , en den Hollandtfen Ha-
ring, Bokking en Speceryen belaft.

Bekoorende op Pag: 158.

OP het geen dat aan Zijn Majefteyt
voorgeftelt is, zijnde in Zijn Ko-

ninglijke Raadt van Commercie,cat de
Brandewijnen van zijnKoningrijke, de
welke doorUytheemfche over gebracht

zijn, inde INI oorder en Zuyder Lan-
den, en b/zonderlijk door de Hollan-
ders, zijn door verfcheyde practijken in

haardeught vermindert , dewelke zy
gebruyken om die te vermeerderen,
byzonderlijk door het vermengen met
Brandewijnen van Bier of van Granen,
de welke buyten hare bederffelijkheydt

noch zeer lchadelijk zijn aan des Mên-
fchen gezontheydt ; dat de zelve Hol-

landers alle Jaren brengen in dit Ko-
ningrijke een zeer groote quantiteyt

V ïs , van hare V iflcheryen , en Spece-

ryen van Ooft-Indien , het welk een

merkelijke fchade brengt aen de Zee-

vaart en Commercie van de Onderda-

nen van zijn Majefteyt, tot welke zake

zeer nodighzijnde te vourzien,gehoort

hebbende het r.pport van Sr. colbert,

Orciinaris Raadsheer in de Konnglijke

Raadt, Controlleur Generaal van de

Finamien; Zijn Majefteyt zijnde in

zijn Kon inglijke Raadt van Commer-
cie , heeft gedaan en doet expreffelijk

vei bieden aan alie zijne Onderdanen, te

laden eenige Brandewijnen in Hollant-

fche Schepen,in alle de Kuften en Zee-

havenen van zijn Koningrijk,op ftraife

van confifcatie, en 1 500 guldens boete

,

(c %) wil
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wil zijn Mij e fteyt dat beginnen zal met
den eerften April toekomende, zal be-

taalt werden z$ guldens op yeder laft

Pekelharing en Bokking, gebrocht in

zijn Koningrijk in Hollandtfche Sche-

pen, of geladen voor rekening van
Hollanders, den primo July aan vol-

gende 51 guldens,en den eerften O&o-
ber 40 guldens, en dat van nu af zil

moeten betaalt worden op de Spece-

ryen door Hollanders gebrocht,of voor

haar rekening , zoo wel te Water als te

Lande dercigh ten hondert buyten de

oude Tollen. Zijn Majefteyt wil dat dit

tegenwoordigh Placcaat zal werden ge-

lezen,gepubliceert en aangeplakt in alle

de Havenen, zitplaatzen van de Admi-
raliteyt van dit Koningrijk, en geexecu-

teert, niet tegenftaande eenige oppofi-

tie en andere beletzelen welke het zou-

de mogen zijn, en ingeval dat eenige

dit zelve overtreden, Zijn Majefteyt

behoudtaan zich, en aan zijne Raden
de kennifiTe daar van ? en verbiedt de

zelve aan alle Hoven en Rechteren,

beveelt Zijn Majefteyt aan de Requeft-
'

meefters, Commiiïïriflsn verdeelt in
|

de Provintien daar aan de handt te hou- i

den. Gedaan in de Koninglijke Raadt I

van Commercie j in de tegenwoordig-
j

heydtvan Zijn Koninglijke Majefteyt,

gehouden tot Parijs, den 7 Jan. 167 r.
|

gecekent Colbert.

LOUIS door de gratie Godts Ko-
'

ning van Vrankrijk en Navarre,
Grave van Provence, Forcalquier, en
aanleggende Landen, aan onze getrou-

we ordinaire Raadts-heeren in onze
Raadt > ordinaire Meefters der Reque-
Ilen , van onze Hoven der Commifla-
riflen, verdeelt in de Provintie van on-

sen Koningrijke , tot de executie van

onzeordres, Saluc. Wy laten weten

?

en ordineren doordéze geteykende van

onze handt, de handt te houden aan de

Executie van 't Plakkaat , waar van
't Extract hier aan is gezegelt onder het

groote Zegel van onzen Cancelier, op
heden gegeven in onze Raadt van

Commercie, in onze tegenwoordig-

heyt , de welke Wy willen dat zal wor-
den gelezen , gepubliceert en aange-

plakt , in alle de Havenen en zitplaat-

zen van onzeAdmiraliteyt, en in an-

dere plaatzen daar het noodigh zal zijn , |
op dat niemandt pretendere daar van

niet verwittight te zijn. Gebieden aan

de eerfte onze Deurwaarder ofte Serge-

ant daar toe geftelt , tot de volkome
Executie van dit Arreft , dat Wy wil-

len dat zal geexecuteert worden , niet

tegenftaande eenige oppofitie ofande-
re beletzelen , de welke zoude mogen
zijn , en ingeval dat eenige 't zelve zou-

de mogen overtreden , wy behouden
aan ons en onzen Rade kenniiïedaar

van , en verbieden aan alle onze Ho-
ven, en andere Rechteren alle mande-
menten en citatien, op de boeten daar

in begrepen , en alle andere acten en \

noodige rapporten , zonder andere per-

miffien , en zal geloof gegeven wor- I

den , aan de Copyen van dit Arreft , als

aan de Originele, en aan de tegenwoor-
dige geconfereert door een van onze
getrouwe Raatsheeren en Secretarifïèn,<

wantditonze wil is. Gegeven tot Parijs

den 7 Januarii i<$7J.Getekent Louis»
en wat lager door den Koningh Dau-
phin y Graaf van Provence, en zijn

Raadt Colbert , en gezegelt. Geconfe-
reert aan de Origeneledoor mijn Raadt
en Secretaris des Koninghs , Huys en
Kroon van Vrankrijk, en van zijne

Financien.Door expres gebodt van zijn

Majefteyt.

Num°. 6.
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Numo. 6.

Verbodt van Franfche koele
Wijnen > Azijnen, Kanefaflen , Pa-

pieren , en Kaftanien.

Behorende op Pag. 158.

DE Staten Generaal der Vereenigde

Nederlanden,Allen den genen die

defen jegenwoordigen fullen zien ofte

hooren , lezen > Salut. Doen te weten,

AlzooWy om verfcheyde importante,

en pregnante redenen, voor den dienft

van den Lande , tot bevorderinge en
vermeerdennge van de Neeringen bin-

nen de Steden van dejefpective Pro-

vinciën > profijtabel , dienftigh en noo-

digh hebben gevonden , dat voortaan

mede geene Franfe Koele-Wijnen,
Afijncn , Kanefaflen , Papier of Kafta-

nien , van wat foorte die foude mogen
wefen , van buyten in defe Landen ful-

len mogen werden ingebracht, ver-

kocht , gekocht ofte geconfumeert.

ZO I S T , datWy ordonneren, fta-

tueren , en wel expreflëlijk interdiceren

by defen , dat niemandt , van wat ftaat,

qualiteyt ofte conditie hy foude mogen
zijn , na de publicatie defes , die ge-

fchieden fal den n NovembeF 1671.

toekomende , Nieuwen ftijl , 't zy over

Zee, langhs de ftroomen of Revieren,

«ochte per Aflè te Lande, in, en onder

het gebiedt van defen Staat fal mogen
inbrengen, in groote of kleyne fuftagie,

ofpakken , eenige Franfe Koele-Wij-
nen , Afijnen , Kanefaflen , Papier of

Kaftanien , hoedanigh die fouden mo-
gen wefen , op pcene , dat de Koopluy-
den en Fa&oors , de welke de voorfz.

Wijnen , Afijnen , Kanefaflen , Papier

of Kaftanien doen inbrengen , of ook
loflen , inflaan , of in hare Pakhuyfen
ontfangen, niet alleen fullen verbeuren

de voorfz. Franfe Koele-Wijnen , A-
fijneu Kanefaflèn,Papier of Kaftanien,

over Zee , langhs de Revieren ofper
Aflè , door henluyden gedaan inbren-
gen, loflen, inflaan of in hare Kelders
of Pakhuyfen ontfangen, maarboven
dien op yder Huk of Vat Franfe Koele-
Wijn en Afijn, 't zy groot of kleyn,
mitsgaders yeder pak Kanefaflen , Pa-
pier en Kaftanien mede groot of kleyn,
noch een fomme van 600 gulden.

Voorts interdiceren en verbieden
Wy wel expreflëlijk by defen , allen

Schippers, Stuur-luyden, en Matrofen,
midtsgaders Wagen en Karre-Iuyden,

in hare Schepen , Schuyten , Ponten,
Wagens , of Karren te ontfangen , om
in defe Landen over te brengen eeni-

gerhande Franfe Koele-Wijn , Azijn ,

Kanefaflen , Papier of Kaftanien , in

hoedanige fuftagie , of pakkagie die

foude mogen wefen , op de verbeurte

van 100 gulden op yder ftuk Franfe

Koele-Wijn of Azijn , midtsgaders

yder pak Kanefaflen, Papier en Kafta-

nien , 't zy kleyn of groot , 't welk by
hen-luyden te Water of te Lande , in

en onder ons gebiedt zal ingebrachr

werden , voor welke boete de Schepen,

Schuyten , Wagens , Karren , en Peer-

den zullen werden verklaart te wefen

verbonden en excutabel ; en indien de
voorfz. boete van de Schepen , Schuy-

ten , Karren , Wagens, en Peerden , of
uyt de Goederen van de voorfz. Con-
traventeurs niet en konnen werden ge-

confequeert , foo fullen de felve Con-
traventeurs over de voorfz.. misdaden

exemplaarlijk aen den lijve , ten min-

ften by openbare geeflelinge geftraft

werden ; maar indien yemandt van de

voorfz. Schippers of Voerluyden kon-

den bewijien , dat de voorfz. Franfe

Koele-Wijnen , Azijnen , Kanefaflen,

Papier , of Kaftanien buyten fijne ken-

niflè- foude mogen wefen ingefcheept,

ofopgeladen \ foo fullen echter , en des

niet tegenftaande fy-luyden de voorfz.

boeten moeten betalen, maar wederom
(c 3) daas
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daar tegcns haar regres hebben en be-

houden , ten lafte van die gene, de wel-

ke de voorfz. Franfe Koele-Wijn, Afijn,

Kanefaflèn , Papier of Kaftanien heb-

ben ingefcheept of opgeladen ; en in-

dien het mocht gebeuren , dat niet te-

genftaande Ons voorfz. Verbodt, ech-

ter bedektelijk eenige Franfe Koele-

Wijnen , Afijnen , Kanefaflèn , Papier

of Kaftanien onder ons gebiedt moch-
ten wefen ingebracht , Zo verbieden

Wy alle Binnelandt-Vaarders , Markt-
schippers en Voerluyden, de voorfz.

Franfe Koele-Wijnen , Afijnen , Ka-
nefaflèn, Papier ofKaftanien, van buy-

ten ingekomen, te vervoeren van de

eene- Provintie, Stadt ofte Plaatfe na de
andere, op gelijke boete en ftraffe , als

hier vooren ten aanfien van de eerfte

Inbrengers is geftatueert ; en indien

het voorfz. feyt door eenige Markt of
Beurt-Schippers werdt begaan , boven
dien van hare refpective Veeren te

worden gedeporteert.

Vaji gelijken , foo verbiedenWy aan

alle particuliere of geprivilegeerde en
be-eedighde Arbeyders haar te laten

gebruyken , om eenige van déVoorfz.

Franfe Koele-Wijnen , Afijnen , Ka-
nefaflèn , Papier of Kaftanien , te hel-

pen lofton , of met Sleden of Vlot-

fchuyten te vervoeren, op gelijke boete

«ti ftrafte als hier vooren tegen de

Schippers, en Voerluyden zijn gede-

creteert , en boven dien , indien de
voorfz. Arbeyders zijn in Eedtof dienft

van Steden of Collegien , daar van te

werden gedeporteert.

En ten eynde de voorfz. Schippers,

Wagenaars , en Arbeyders van defen

Onfen Plakkate volkomenc kenniffe

mogen bekomen , lbo werden alle

Hooftluyden en Overluyden van de

Binnelandts-Vaerders , Voerluyden, en
Arbeyders gelaft, een yeder van den
inhoudt defes te adverteren en infor-

meeren , en ondervindende, dat defen

Placcate door j^mandt werdt overtre-

den , daar van aan de refpe&ive Offi-

cieren , en Magiftraten in de Steden ,

en ten platten Lande te geven behoor-
lijkeadvertentie.

Dan gemerkt noch een groote quan-
titeyt van Franfe Koele-Wijnen , Afij-

nen , Kanefaflèn , en Papier , onder de

Koopluyden en Ingefetenen defer Lan-
den , in voorraadt is ; Zoo hebben Wy
om de fchade Onfer Ingefetenen , zoo
veel doenlijk te Ivoorkomen , defelve

gepermitteert , om de Franfe Koele-
Wijnen , Afijnen , Kanefaflèn , en Pa-

pier, de welke onder hen-luyden in

voorraat zijn , te mogen verfenden,

beneficieren , confumeren en verkoo-

pen , van nu af tot den leden April

\(>-]i incluys, en langer niet.

Ordonneren voorts , dat naar den
voorfz. laatften April 1671. niemandc
van Onfe Ingefetenen binnen het ref-

fort van defen Staat, fal mogen verkoo-
pen , koopen , vereeren , wechgeven ,

aan nemen, vermangelen, of op eenige

andere manieren alieneren , ofook ter

fiere confumeren, dire&elijk, ofindi-

rectelijk in eeniger maniere , eenige

Franfe Koele-Wijnen, Afijnen, Kane-
faflèn, Papier, en Kaftanien, in groote,

of kleyne quantiteyt , op de verbeur-

te van alle de voorfz Franfe Koele-
Wijnen , Afijnen , Kanefaflèn , Papier

en Kaftanien, die na de voorfz. tijdtby

yemandt verkocht , gekocht, vereert,

aangenomen , vermangelt, ter fletege-

confumeert, of op eenige andere ma-i

nieren gealieneert fuilen werden , en
boven dien een boete van 600 guldens

op yeder Stuk, en aoo guldens op yeder
Tonneken Franfe Koele-Wijn , Afijn

en yeder Pak Kanefaflèn , Papier en
Kaftanien groot of kleyn , dat naar den
voorfz. tijdt verkocht, gekocht,vereert,

aangenomen, vermangelt, gealieneertj

of ter flete geconfumeert fal zijn , foo

wel by den Verkooper als Kooper , Ge-
. yer
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Franfe Koele-Wijnen , Azijnen, Ka-
nefaflèn , Papier , en Kaftanien gefle-

ten , als diede felve ter flete gehaalt , of
geconfu meert fullen hebben ; ordonne-
ren en ftatueren , dat boven de voldoe-

ninge der voorfz. boeten die gene die

haar met het flijten of ter flete te ver-

koopen in het groote of kleyne van
Wijnen , Azijnen, Kanefaflèn , Papier

en Kaftanien, komen te generen , ha-

re Neeringe fal werden geinterdiceert

voor den lijdt van een jaar en fes we-
ken , voor de tweedemaal voor akijdt

,

en voor de derdemaal infaam verklaart,

en voorts uyt het geheele reflort en ge-

biedt van den Staat der Vereenighde
Nederlanden gebannen fullen werden,
en dat die gene , de welke de boete niet

en kan betalen, arbitralijk aan den lijve,

ten minften by openbare geeflelinge

fal werden geftraft , en werden de ref-

peöive Officieren , der felver Subfti-

tuten en Dienaars in de Steden , en ten

platten Lande geauthorifeert , om nau-
we onderfoek te doen , of naar den
voorfz. tijdt, by yemandt eenige Franfe

Koele-Wijnen , Azijnen , Kanefaflèn,

Papier of Kaftanien , gekocht , ver-

kocht , vereert , aangenomen, verman-
gelt, gealieneert , of ter flete geconfu-

meert fullen werden.
Behoudelijk , dat ingevalle eenige

Koopluyden of Handelaars eenige

Franfe Koele-Wijnen , Azijnen, Ka-
nefaflèn , Papier of Kaftanien ,

jegen-

woordigh onder haar zoude mogen
hebben, dewelke zy tuflehendit, en
den voorfz. laatften April toekomende,
niet zouden mogen hebben geconfu-

meert, ofverfonden, de zelve gehou-
den zullen zijn de voorfz Franfe Koele-
Wijnen , Azijnen , Kanefaflèn , Pa-
pier .en Kaftanien aan te geven aan de
Magiftraat van de Plaats, daar de voorfz,.

Franfe Koele-Wijnen, Azijnen, Ka>
aefaflen > Papier of Kaftanien zijn leg-

gende , en de zelve te brengen ter plaat-
fe die daar toe door de Magiftraat fal

fal zijn aangewefen , welke aanwijfinge
de refpective Collegien ter Admiraii-
teyt ten beften fullen hebben te belor-
gen, en dat de felve Franfe Koele-Wij-
nen , Azijnen , Kanefaflèn , Papier en
Kaftanien, aldaar fullen moeten ver-
blijven onder de opficht van de Magi-
ftraat van de felve pbats,by de welke de
Sleutels van de voorfz te iefigneren

plaatfe fullen moeten blijven beruften,
in voegen dat niemandt tot de voorfz.

tedefigneren plaatfe, of tot de Goede-
ren daar in beruftende acces fal konnen
of mogen hebben , dan ten overftaan

van den Officier van de voorfz. plaatfe,

ofandere vertrouwde Perioonen , die

daar toe by den felven Officier fpecialijk

fullen zijn geauthorifeert, dat ook nie-

mandt de voorfz. Wijnen , Afijnen ,

Kanefaflèn , Papier of Kaftanien , in

of uyt de voorfz. gedefigneerde plaatfe

fal mogen reppen , roeren , lichten ,

ofook buytens Landts verfenden , dan
met volkomen kenniflè van den voor-

noemden Officier , of de voorfz. ver-

trouwde Perfoonen by hem fpecialijk

daar toe gecommitteert , en dat daar

nevens aan de Magiftraat van de plaatfe,

daar de voorfz Wijnen , Azijnen , Ka-
nefaflèn , Papier en Kaftanien 'be-

ruftende zijn , zal moeten werden aan-

gegeven de quantiteyt van de voorfz.

Wijnen, Azijnen, Kanefaflèn, Pa-

pier en Kaftanien , die verzonden zul-

len werden , de Perfoon aan wie , en

de plaatze na de welke de voorfz. Wij-

nen , Azijnen , Kanefaflèn , Papier en

Kaftanien vervoert zullen werden , en

dat de voorfz. Verzenders van de zelve

Wijnen, Azijnen , Kanefaflèn, Pa-

pier en Kaftanien, noch daar-en-bo-

ven Borge zullen moeten ftellen tot de

waerde van de zelve Wijnen , Azij-

nen , Kanefaflèn , Papier en Kaftanien

toe ? yan dat die effedtfvelijk zullen

werden
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werden gebracht ter plaatïe, en aan den

Perfoon, naar, en aan de welke die

zijn gedeftineert, en de zelve Borgh-

tochte zuyveren , ten langften binnen

den tijdtvan 8 dagen , na dat de Schip-

per de voorfz. Wijnen, Azijnen, Kane-

fafien , Papier en Kailanien uytgevoert

hebbende wederom hier te Lande fal

zijn gearriveert, .en .dat by faute van

dien , die gene die de voorfz. Wijnen,
Azijnen , KanefafTen , Papier en Kafta-

nien aangegeven hebben om te vervoe-

ren, midtsgaders ook de voorfz. Borgen

fullen moeten werden geexecuteert

,

voor de waarde van de voorfz. Wij-

nen , Azijnen , Kanefaflèn , Papier en

Kaftanien , en daarop , midtsgaders te-

gen de voorfz.. Aangevers geproce-

deert, als tegens Contraventeurs van

defen onfen Plakkate , dat voorts de

voorfz. Aangevers of de voorfz. hare

Borgen , de fuyveringe van de voorfz.

Borgbtochte fullen moeten doen , met
aan het Collegie ter Admiraliteyt , on-

der welkers reftort de voorfz. Wijnen

,

Azijnen , KanefafTen, Papieren Kafta-

nien buyten 's Landts gefonden fullen

wefen, binnen den' voorfz. tijdt te ex-

hiberen, de verklaringe vandeMagi-
(Iraat van de Plaats , op de welke die

aangegeven en gebracht zijn , mede
brengende dat defelve Wijnen , Azij*

nen, KanefafTen, Papier, en Kaftanien,

geladen in foo een Schip , van foo een

Schipper, door foo een Perfoon ver-

fonden , en aan foo een Perfoon gead-

dreffeert, waarlijk , en effeótivelijk al-

daar gekomen , en aan foo een Perfoon
gelevert zijn , midtsgaders aan de ge-

melteCoUegien terAdmiraliteyt te pre-

fenteren de Schipper en zijne Knech-
ten of Matrofen , de voorfz. Wijnen ,

Azijnen, Kanefaflèn, Papier en ka-
ftanien vervoert hebbende , de welke

,

gehouden fullen zijn te verklaren 4>n-

der eede folemneel aan 't gemelde Col-
iiegie te prefteren , dat fy foodanige

Wijnen , Azijnen , KanefafTen , Ftu

pier, en Kaftanien, op foodanigen

tijdtuyt foodanigen Pakhuys , in foo-

danigen plaatfe op ordre van foodani-

gen Perfoon hebben ingeladen , en die

fel ve Wijnen, Azijnen* KanefafTen,

Papier en Kaftanien , op foodanigen

tijdt ,, in foodanigen plaatfe , aan foo-

danigen Perfoon wederom, hebben
over gelevert, alles op de confifcatie,

peynen en boeten hier vooren uytge-

drukt.

Wijders foo hebben Wy verboden
en geinterdiceert , alle gefwooren Ma-
kelaars , naar den voorfz. laatften April

1672 toekomende, te veylen, of te

ftaan over eenige Verkoopinge , ver-

mangelinge of alienatie van eenige

Franfe Koele Wijnen, Azijnen, Ka-
nefafTen , Papier , ofKaftanien, maar
foo wanneer hen-luyden eenige par-

tyen werden aangeboden , om te Koo-
pen of Verkoopen , fullen fy-luyden

gehouden zijn 't felve den Officieren

van de plaatfe aan te geven, op verbeur-

te van haar Officie , en daar-en-boven
een boete van 600 guldens op yder
Stuk , Vat ofPak , groot ofkleyn , dat

door hen-luyden werdt verfwegen , in-

gekocht , vermangelt ofgealieneert.
Alle de voorfz. boeten te appliceren

ten profijte van de Officieren die de
aanhalinge of calange eerft fullen ko-
men te doen ; Waar toe de Regenten
van den de Godtshuyfen mede by de-
fen werden geqmalinceert,en geauthori-
feert , die in fuiken gevalle de gcheele
boeten, ten profijte van de Godtshuy-
fen fullen genieten.

Voorts foo werden niet alleen de
voorfz. Officieren , der felve Subftituy-

ten en Regenten van de Godtshuyfen
geauthorifeert om de calange, aanha-
linge en bekeuringe te^loen , maar ook
derefpedtive Advocaten Fifcaals,Com-
mifen Generaals', en particuliere Com-
raifen ter recherche in de Steden en

Zee-
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Zee-gaten, fpecialijk gelaft goede voor-

forge te dragen , en wel toe te fien

,

dat geeneFranfe Koele Wijnen , Azij-

nen , Kanefaffen , Papier of Kaftanien

ter Zee , langs de Rivieren , ofPlaatfen

te Lande werden ingebracht , maar alle

foodanige Waren , zonder eenige

conniventie aan te halen , op te bren-

gen , en te Hellen ter judicature van de
refpective Collegie ter Admiraliteyt

,

en om een yder te animeren tot het ont-

dekken van deze contraventie , zoo zal

die Aanbrengers of Aanhaaiders wer-

den toegevoeght de helft van de Franfe

Koele-wijnen, Azijnen, Kanefaffen,

Papier en Kaftanien, de welke zullen

werden geconfifqueert, en de helft van
de boete daar inneyemandt zal werden
gecondemneert, blijvende de weder-
helft ten behoeve van de voorfz. Offi-

cieren , die de calange eerft zullen heb-

ben gedaan, en zullen daar-en-boven

de voorfz. Aanbrengers vry zijn van de

boete, daar inne zy volgens hetvoo-
ren-ftaande Ons verbodt zouden mo-
gen zijn vervallen,fchoon de felve Aan-
brengers mede Contraventeurs zouden
mogen zijn geweeft ; Wel-verftaande
dat niemandt voor zoodanigen Aan-
brenger geconfidereert , en daardoor
van de voorfz. confifcatie en verdere

boete bevrijdt zal werden , als alleen

die gene , die de voorfz. verboden en
verduyftefde Goederen en Koopraan-
fchappen aan 't Landts Officieren zal

hebben aangebracht , voor en aleer dat

eenige van de zelve Officieren haar zul-

len hebben getranfporteert op , aan , of
ontrent de Schepen , of andere plaat-

zen , daar in eenige verboden Waren

,

Goederen of Koopmanfchappen ver-

duyftert zouden mogen zijn , en niet

die gene de welke de voorfz. verbode

of verduyfterde Goederen , of Koop-
manfchappen komt aan te geven of te

openbaren , zoo wanneer de voorfz.

Officieren albereydts op, aan, of on-

trent/de voorfz. Schepen of Plaatfen ge-
komen zouden mogen zijn.

En ten eynde de voorfz. FranfeKoele
Wijnen, Azijnen, Kanefaffen , Papier
enKaftanien hier te Lande inkomende
niet plotfelijk mogen werden geconfif-
queert, maar dat alomme van defen
OnfePlaccate kenniffe en advertentie
gegeven en genomen , ook defen aan-
gaande ten aanfien van dentijdt van de
publicatie , een egale en eenparige voet

fehouden mag werden. ZOO I S T :

)at wy geordonneert en geftatueert,

ordonneren en ftatueeren by defen, dat

de publicatie van dcCen Onfen Placcate

fal werden gedaan in alle deProvincien,

en het reffort van de Generaliteyt , op
Woenfdagh aanftaande en acht dagen,
die wefen falden 1 1 November toeko-

mende Nieuwen ftijl, met defeOnfe
expreffe meyninge en verftande , dat

indien de voorfz. publicatie op eenige

Plaatfe of Plaatfen, wat vroeger of la-

ter fouden mogen wefen gedaan , het

dien niet tegenftaande in rechten daar

vooren gehouden , en de voorvallende

faken even en in dier voegen gehan-

delt , gereguleert , en by Sententie ge-

termineert en gedecideert fullen moe-
ren werden , als ofde voorfz. publicatie

aldaar fpecialijk mede ten voorfz. dagen

gedaan was geweeft , en by foo verre

naar den voorfz. 1 1 November , dato

van de voorfz. publicatie, tot den 25
Dec. if>7i.Nieuwe-ftijlincluys,binnen

de Zee-gaten deferLanden fouden mo-
gen komen te arriveren , eenige Sche-

pen , in de welke eenige Franfe Koele-

Wijnen , Azijnen, Kanefaffen, Pa-

pier ofKaftanien , mochten wefen ge-

laden , dat in fuiken cas de voorfz. Koe-

le-Wijnen, Azijnen, Kanefaffen Pa-

pier en Kaftanien met de felve Schepen

ofwel in andere overgefcheept fonder

betalinge van 't Landts inkomende of

uytgaande recht uyt de felve Zee-gaten

naar andere Landen fullen moeten wer-

(d) den
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den vervoert,fonder dat de voorfz.Koe- f

lc-\Vijnea, Azijnen, KanefafiTen , Pa-

pier en Kaftanien , anderfints gerept of

geroert , veel min aan Landt gebracht

,

of aidaer opgeleghc , of de Stroomen

of Wateren opgevoert fullen mogen
werden , op pcene dat de felve niet al-

leen ionder eenige conniventie , of di<-

fimulatie (uilen werden geconfifqueert

,

maar ook dat üicnthalven jegens de

Contra venteurs van defen On (en Plac-

cate mee de uyterfte vigeur geproce-

deert fal worden ; Authonfeeren voorts

de refpective Collegien ter Admirali-

teyt, om terplaatfe, alwaar de Sche-

pen uyt de Zee inkomende , het An-
ker laten vallen , zoo wanneer aldaar

eenige Schepen nevensandereGoede-

ren mede met Wijnen , Azijnen , Ka-
nefdlèn , Papier en Kaftanien geladen,

fouden mogen komen in te vallen , van

den dagh van de publicatie van defen

Onfen Placcate, en fulks van de voorfz.

ii Nov. toekomende af, tot 6 weken
naar den voorfz.' i i Nov. en alfo tot den

voorfz,23 Dec.ióyi.N. ftijlinc]uys>een

getrou en bequaam Perloon te zenden ,

om wel toe te hen, dat tenaanüenvan
de voorfz.Schepen enGoederen,den in-

hout van defen Onfen Placcate exaóte-

lijken punctuelijk werde nagekomen :

Dat voorts alleFranfeKoeleWijnen.A-
zijnen, KanefaiTen , Papier en Kafta-

nien, die na 't verloop van de voorfz.. 6
weken, en fulks na den voorfz. 23 Dec.

161 1. toekomende N. ftijl, binnen defe

Landen gebracht fouden mogen wer-

den, efrective conhfeatie, en de Per-

fonen haar daar mede bemoeyt hebben-
de,de verdere penen inden voorfz. Plac-

cate ge-exprimeert , fubject fullen zijn.

Ordonneren en laften voorts wel ex-

preflelijk de reipc&ive Collegien ter

Admiraliteyt, en alle andere Rechteren
en J ufticieren van den Lande , die over
den inhouden van defen Onfen Plac-

cate Rechten en Juftitie fouden mogen

komen te adminiftreren,de goede handt 1

daar aan te houden , en doen houden >
j

en ook foo veel in haar is bezorgen , dat-

dit jegenwoordigh Ons Placcaat naar

Zijne forme en inhouden , punctuelijk

en precizelijk geobferveert en nageko-

men , ook naar den klaren Texu van

't felve by de gemeke Collegien , en
alle andere Rechteren en J ufticieren

van den Lande recht gedaan werde,

fonder op pretext van ignorantie of

eenige andere voorgewende exceptien

daarvan in eenige deelen te devieren ,

ofde difpofitie van defen Onfen Plac-

cate in eeniger hande manieren te luxe-

ren , veel min haar aan te matigen,

eenigh oordeel over de rechtmatigheyt

of onrechtmatigheyt van 't geen daar

by is ter neder geftek, of daar uyt by
gevolge eenige conjecturen te forme-

ren van Onfe apparente intrinfique

meyninge , maar precifelijk en pun-

ctuelijk naar de letter op te volgen de

difpofitie daar inne klaarlijk uytge-

drukt, en dien volgende particulier-

lijk mede van den voorfz. 11 Novem-
ber toekomende af, alleFranfeKoele-

Wijnen, Azijnen, Kanefaflèn , Pa-

pier en Kaftanien , buyren te houden ,

of wederom in manieren vooren ver-

haalt te doen uytvoeren, midrsgaders

; alle foodanige der voorfz. Wijnen,
I Azijnen, KanefafTen , Papier en Ka-

;

ftanien , als naar den voorfz. 1 1 No-
;
vember toekomende , Nieuwe-ftijl

,

anders dan om wedetom in manieren
vooren verhaalt uyt de felve Zee-gaten

daar die in gekomen zijn , met de felve

Schepen, of in andere Schepen overge-

fcheept, over Zee te werden yerfon-

den , gerept , geroert , ofook aan Landt
gebracht , opgeleydt , of de ftroomen
en wateren opgèvocrt fouden mogen
werden, ofdie naar de voorfz 23 De-
cember toekomende mede Nieuwe-
ftijl , in de Zee-gaten defer Landen in-

komen fullen,eflècl:ivelijk te confisque-

ren,
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ren , en daar over ook te adjudiceren

de volle boete fonder eenige verfchoo-

ninge,mitigatieofexceptie.Ontbieden-

de en verfoeken derhalven de Heeren
Staten , Gecommitteerde Raden , en
Gedeputeerde Staten van de Provin-
tien refpe&ive van Gelderlandt , en
't Graaffchap Zutphen , Hollandt en
Weft- Vrieflandt , Zeelandt , Utrecht

,

Vrieflandt , Over-Yflèl , midtsgaders
Stadt Groeningen en Ommelanden

,

en allen andere Jufticieren en Officie-

ren van de felve Landen, dat fydefen
Onfen Placcate aanftondts na de recep-
tie, ofimmers uytterlijkopden voorfz.
ii November toekomende alomme
doen verkondigen

, publiceren en affi-

geren in alle plaatfen daar fulks van
nooden wefen fal , en men gewoon is

foodanigh publicatie en affixie te doen.
Laften en beveelen voorts de Raden ter

Admiraliteyt , d'Advoeaten Fifcaals ,

midtsgaders Lt. Admiraals, Vice-Ad-
miraals , Capiteynen , Officieren en
Bèyelhebberen , alsmede de Commi f-

farifen en Commifen ter Recherehe,
foo in de Zee-gaten als elders , defen
Onfen Placcate na te komen , en te

doen nakomen
, procederende , en

doende procederen tegens de Contra-
-venteurs van dien , fonder oogluykin-
ge , faveur , diffimulatie , of' verdragh ,

want Wy fulks ten dienfte van den
Lande , en ten befte van de goede In-
gefetenen van dien , bevonden hebben
tebehooren.

Aldus gedaan en gearrefteert onder
Onfen Cachette , Paraphure , en de
Signature van Onfen Griffier , In den
Hage den z November 167 r. Was ge-_

parapheert , Jsb : van Vier/en , vt . On-
derftorlüt , Ter Ordonnantie van de
Hoogh-gemelte Heeren Staten Gene-:
raal. Getekent , Ga/p. Fagét. Zijnde op
'tfpatium gedrukt het Cachet van haar
Hoogh-Mo^ op een rooden Ouwel

,

overdekt met een papieren ruyte.

Numo. 7,

Alliantie Defenfijf tuflchen
Engelandt en de Vereenighde Ne-

derlannden*

Behoonnde op Pag: IJ9.

DEwijl by't Vrede- verdragh, on-
langhs te Breda , tuflchen dedeur-

luchtighfte Vorft en Heer Karolus de
Tweede , Koaingh van groot Brit-

tanje , van d'een , en de Hoogh- Mog:
Staten Generaal der Vereenighde Ne-
derlanden van d'andere zijde, gefloo-

ten, door Godts genadige hulp de voor-
gaande vriendtfchap, en de goede over-

een-komingh herftelt is, en dat dieshal-

ven , om voor 'c aanftaande gantfche-

lijk alle gelegentheyt tot nieuwe twiften

af te fnijden , en tuffchen d'onderdanen

van weêrzijden alle nieuwe voorvallen

te weeren, die t'eenige tijdt de gezeyde

vriendtfchap , en goede over een-ko-

mingh zouden konnen fleuren , in

eenige Artijkelen en wetten van de

Scheepvaart t n Koophandel beflooten,

en befonderlijk in 't elfde Artijkel van

't gezeyde Vrede-verdrag vaft geftelt is,

dat de voorgedachteHeerKoning,en de

voorgedachte Heeren Staten Generaal

geconfedereerde en zaam-verbonde

vrienden zullen blijven , door nootza-

kelijkheydt en vriendtfchap te zamen
verknocht en verbonden,om derechten

en vryheden van weder-zijdts onderza-

ten tegen alle de genen te befchermen

,

die de Vrede van d'een of d'andere

Staat te Landt ,of ter Zee zullen komen
te fleuren , of die, zich onder de heer-

fchappy van een van beyde onthouden-

de, voor vyanden van beyde Staten zul-

len worden verklaart , zonder dat ech-

ter de middelen en onderftanden , daar

mede de Bonrgenoten van d'een zijde

in zoodanigh geval aan d'andere te hulp

zullen komen, bezonderlijk uytgedrukt

worden; en dewijl de gezeyde Koningh
(dij van
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van groot Brittanje , en degezeyde Sta-

ten Generaal gezint zijn dit Verdragh

meer en meer te verfterken , en te vol-

trekken : zoo vinden zy voornam e-

hjke,envoor alle dingen geraden het

gezeyde Verdragh, te Breda geflooten ,

en de gezeyde wetten van de Scheep-

vaart en Koophandel, daar op ziende,

te beveftigen, gelijk zy by dit tegen-

woordige beveftight worden door on-

derlinge en onbrekelijke verbintenis

van hen getrouwelijk r*onderhouden

,

en na te komen , en te bevelen dat hun
onderzaten van weêrzijden hennaeu-
keurighlijk enGodtsdienftelijk zullen

onderhouden en nakomen , volgens de

ware zin eh inhoudt van 't gezeyde

Verdragh , en der gezeyde Artijkclen,

Doch op dat , volgens de vermeerde-

ring van de vriendtfchap tuuchen de ge-

feyde HeerKoning,en de gefcyde Hee-
ren Staten Generaaren bezondere aan-

wyzingh van de byftandt, die zy aan
malkander zullen doen , en die in

't voorgaand Verdragh nagelaten is ,

Zoublijken, en op dat men, dooreen
enger verbont en vereenigingh in d'on-

derlinge veyligheyt en verdediging der

beyde Staten tegen de laftige pogingen

,

en vyandelijke aanvallen , die van ye-

mandt , wie hy ook zy , en onder welke
fchijn ook , mochten voorgenomen
worden, verzorgen zou; zoo zijn Wy
ondergefchreven , uyt kracht van de
laft en volmacht , die aan ons toege-

ftaan is,en achter ingevoegt zil worden,
over-éen-gekomen en verdragen , en
hebben gelloten , dat de gefeyde Heer
Koningh van groot Britanje , en de ge-

feyde Heeren Staten Generaal derVcr-
eer.igde Nederlanden onderlingh door
een eeuwigh defenfif, of verdedigend
verbondt verplicht, vereenighten ver-

bonden zullen zijn , en .dit op de vol

gende wijzeen voorwaarden.

; Indien, yemandt van de Vorften of

Staten , of yemandt anders , wie hy
ook was, niemandtuytgezondert , on-
der eenige dek-mantel de Landtfchap-

pen , Heerfchappyen , of Plaatzen , on-

der 't gebiedt van de gefeyde Koningh
;
van groot Britanje gelegen , aantafte, of

' pooghde aan te taften , of eenige ande-
re vyantfehap te Landt , of ter Zee te-

gen de gefeyde Heer Koning, of zijn

onderdanen pleegde , zoo zullen de ge-
feyde Heeren Staten Generaal gehou-
den wezen , gelijk zy uyt kracht van
dit tegenwoordige gehouden zijn , den
gedachte Heer Koning ,. om deze vy-

andelijke aanvallen en werken te belet-

ten , onder te drukken , en af te wee-
ren , en behorelijke vergoedingh van

i

de gelede fchade te verkrijgen , mee

)
40 Oorlogh-fchepen, wel toegeruft, te

;

hulp te komen, van de welken ï^yder,,

j

't een door.'t ander , van 60 tot 80 zwa-
1 re ftukken gefchuts , en 400 hondert

mannen , en 14 andere , yeder van 40
j

tot 60 ftukken gefchuts,en ten minften

roet drie 300 mannen , deur malkander
gerekent, gelijk te vooren, en geen
van d'overigen met minder, als 36 ftuk-

ken,en 100 en ?o mannen verzien zul-

len zijn : en daar-en-boven noch met
6000 mannen ite voet, en 400 te

paart , ofde gerechtige waarde van de-

ze onderftant in gek te tellen , naar dat

de gedachte Heer Koning zal believen

te verkiezen, ofmet zulk gedeelte van
de gezeyde onderftant, of van de ge-

zeyde waarde in geit , die van de ge-

] dachre Heer Koning geëyfcht zal wor-
den.. Deze gezeyde onderftant zal bin-

nen de tijdt van fes weken , na dat

d'eyfch gedaan is , gelevert worden j

en de gezeyde Heer Koning zal binnen
driejaren, na'reyndigen van#TOox-
logh , alie de gedane onkoften weer aan
de gezeyde Heeren Staten betalen.

II.

Indien yemandt van de Vorften of
Staten , of yemandt anders, wie hy ook

was 3 .

%
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was , niemandt uytgezondert , onder
eenige dek-mantel de Vereenighde
Landtfchappen , of eenige Plaatzen ,

onder 't gebiedt der gezeyde Heeren
Staten Generaal gelegen, of in de welke
Zy hun bezettingh hebben , aantafte

,

of pooghde aan te taften , of eenige an-

dere vyandtfchap te Landt , of ter Zee
tegen de gezeyde Heeren Staten Gene-
raal , of tegen hun onderdanen pleegh-

de, zoo zal de gedachte Heer Koning
gehouden wezen , gelijk hy.uyt kracht

van dit tegenwoordige gehouden is

,

den gedachte Heeren Staten Generaal

,

om deze vyanddijke aanvallen en wer-

ken te beletten , onder te drukken , en
af te weeren , en behoorlijke vergoe-

dingh van de gelede fchade te verkrij-

gen , met 40 Oorlogh-fchepen, wel

toegeruft, te hulp te komen, van de

welken 14 yder, 't een deur 't ander ,

van 60 tot 80 zware fïucken gefchuts,en

400 mannen, en 14 anderen yder van

40 tot 60 ftukken gefchuts,enten min-
iten met 300 mannen , deur malkander
gerekent, gelijk te vooren, en geen
van d'overigen met minder als 36 ftuk-

ken , 100 en 50 mannen verzien zul-

len zijn: en daar-en-boven noch met
6000 mannen te voet , en 400 te paert ,

of de gerechtige waerde van deze on-
derftant in geit te tellen. Naar dat de
gedachte Heeren Staten zullen beliep-

ven te verkiezen j of met zulk gedeelte

van de gezeyde onderftant , of van de
gezeyde waerde in geit , als van de zelf-

den geëyfcht zal worden. Deze gezey-

de onderftant zal binnen de tijdt van
fes weken , na dat d'eyfch gedaan is

,

gelevert worden ; en dat de gezeyde
Staten zullen binnen drie Jaren , na
't eyndigen van d'Oorlogh, allede
gedane koften weer betalen.

III.

De gedachte Oorlog-fchepen, gelijk

ook de gedachte hulp-benden te paert,

en te voet? en d'0 yerfte te Scheep , en

te Landt,en d'andere mindere Krijghs-
overften, geweiten ongelijk geleden
hebbende , zullen ghehouden zijn
naar 't believen van de geen te doen,en
het bsvel van de geen , of genen re ge-
hoorzamen,aan de welk,ofwelken men
d'Oppermacht over 't beyr ter Zee en
te Landt opgedragen zal hebben.

IV.
En op datmen naeuwkeurige reke-

ningh van de koften zou konnen ma-
ken , die binnen de tijdt van driejaren,
na 't eyndigen van d'Oorlogh , betaalt

zullen worden , of ook van de rechte
waerde der zelfden in gereedtgelt, aio
de geenjde welke vyandelijk gewelt ge-
leden heeft , in plaats der voorgedachte
Schepen,Ruyters en Voet-kn"echten,of
in h geheel,often deel mifTchien zal be-
lieven te verkiezen,zoo heeft men goet
gevonden d'on koftenvan 14 Schepen
van 60 tot 80 ftukken gefchuts , op de
waerde van 18666 ponden fterlings, of
Engelfe munteen die van dei4Schepen,
van 40 tot 60 ftukken , op 14000 pon-
den fterlings , en d'ovcrige n op 6000
gelijke ponden fterlings te rekenen; ge-

lijk ook de 6000 Krijghs-lieden te voet
op 7500 ponden fterlings, en de 400
Ruyters op 1400 ponden van gelijke

munt, die voor yder maant getelt zul-

len worden : 't welk alles van de gedach-
te Heer Koning, van groot Britanje te

Londen , en van de Heeren Staten Ge-
neraal t'Amfterdam , volgens de prijs

van de wiftel van die tijdt, daar in de

betalingh gefchieden zal , betaalt zil

worden. Doch voor d'eerftc maant zal

men, ten opzicht van 'c voorgedachte

Voet-volk , noch daar boven betalen

6000 ponden fterlings ; Namelijk voot

de koften, die noodt-zakelijk zullen

ziin om hen te werven en toe te ruften.

V.
Dit verbont, gelij k ook alles , en elk

in 't bezonder , daar in begrepen , zal

van de gedagteHeer Koning van groot

(d 3) Britanje,.
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Britanje , en van de gedachte Heeren
Staten Generaal der Vereenigde Ne-
derlanden , door d'ope Brieven van we-
der-zijden met het groot zegel voor-
zien , op behoorlijke en bondige wijze,

binnen vier naaftvolgende weken , of
eerder , zoo het mogelijk is , beveftight

en bekrachtight , en de ftukken van be-
krachtigingh van wederzijden binnen
de voor gedachte tijdt gewiflèlt wor-
den. In 'sGravenhage in Hollant op
den Ij Januarii i668.

Numo- 8.

Publijcq Tra&aat tuflchen
Vrankrijk en Sweden.

"Behoorende op Pag: 166.

1. t S een vermaning van de oude Al-

J liantie , die in deze tijdt een nieu-

we vereyfeht.

2. Dat van d'onderftaande dato , tuf-

fchen gemelte Kroonen een difenfive

Alliantie , tot befchutting hunner Lan-
den , en tot zekerheyt van den Oceaan
en Baltifche Zee zal zijn

3. Dat deze Alliantie eenigh en al-

leen gemaakt zy tot onderhouding van
de Vrede in 't Roomfche Rijk , en dat

de Vrede van Munfter gecontinueert

zal werden.

4. By aldien den Keyzer enKeur-
vorften , of Vorften des Rijks yemandt
van deze beyde Koningen vyantlijk be-

jegende, 't zy direct of indirect , onder
wat pretext het zoude mogen zijn , en
daar door deze Alliantie zocht te bre-

ken , dat gemelte Koningen zoodani-

gen gelijkerhandt zullen aangrijpen.

?. Dat men wederzijds Geallieerde

in 't Rijk, tot deze Alliantie bewegen
zullen.

6. Dat het den Keyzer , Keurvor-
ften ,-en Vorften des Rijks vry ftaan

zal hun in deze Alliantie mede te be-

geven.

7. Dat beyde de Koningen bevorde-

ren zullen dat op den eerften Rijksdagh

in Duytslandt, vervult worde hetgene
noch aan de Weftphaalfche Vrede
manqueert, op dat alzoo een yder Vorft

des Rijks zijne gerechtigheydt en pri-

vilegie mach hebben.
8. Indien d'eene Vorft den andere

in zijne rulle of bezittinge zijner Goe-
deren of Rechten wilde turberen, dat

beyde Geallieerde Koningen zulks ge-

lijkerhandt zullen weeren.

9. En ingeval deze Geallieerde hun
Landen mochten aangegrepen werden,
datd'eenden ander zalaflifteren, en
niet eer zullen ophouden tot dat hun
volkomen fatisfactiedieswegen gedaan
werdt ; en de gene die zulks aangedaan
wert, zal de keur hebben , of hydan
geit ofvolk tot hulp wil hebben.

10. Vernieuwt den Koningh van
Vrankrijk wegens het Olmifch enKop-
penhagens vredens-Tractaat , des zelf*

guarantie,en verzekert by zijn Koning-
lijk woordt , dat de Koning van Deen-
marken tegens de Landen en Provin-

tien van Sweden niets ondernemen zal.

n. Dezelve guarantie zal ook den
Hartogh van Holfteyn wegens de Goc-
tofiche Linie mogen génieten.

iz. Den Vorft van Mekelenburgh te

verzekeren zich mede als Geallieerde

onder hun befcherminge te nemen ,

zoo ook den Mark-graaf van Baden
Durlach.

15 By zoo verre yemandt wegen
't Roomfche Rijk in den tegenwöordi-
gen Oorlogh zich wilde "indringen of
bemoeyen, zullen beyde geallieerde

Koningen, den Keyzer, Keurvorften
en Vorften des Rijks, door Brieven aan

hun Min ifters vermanen het gevaar dat

daar uyt konde volgen , en dat zulks te-

gen gemelte vredens-befluyt zoude
ftrek'ken » met volkomen verzekering

,

dat zy niet anders zoeken als de vreede-

in 't Duytfe Rijk te continueren ; en by
aldien zulke vriendelijke vermaningen

niet
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niet mochten helpen , zullen beyde

|

Geallieerde Koningen hun raadtflagen I

daar heen wenden , hoe met geweldi-

ger handt daar door tekomen zy.

14. De Kroon Sweden zal een Armé
te voet, en een te paerdt, en 't geen

-daar toebehoort , gereet houden , daar

voor van Vrankrijk na gelegentheydt

der Armeen , jaarlijks (ubfidie-pennin-
j

gen zal ontfangen , de welke in twee

termijnen totHamburgh prompt zullen

betaalt worden.

15. De Koning van Vrankrijk be-

looft de Vrede in 't jaar 1668 metSpan-
jen gemaakt, aan zijn zijde vaft t'onder-

houden.
16. Deze Alliantie zal ïojaar, duu-

ren , gerekent van den daghldat de Ra-
tificatie ingélevert is, 't welk uytterlijk

in 3 maanden gefchieden zal.

ABum Stokholm den T^ Augufiiï ïójz.

Was ondertekent.
NtcoUus Urafe. L. S.

Joh.tjHldenftern. L. S,

Cr. E.Oth.L.S.
Stenc "Bielke, L. S.

R.Covrtin.L.S.

Secreete Articulen van de Al-
liantie tufïchen Sweden en

Vrankrijk.

Medebehoorende op Pag. 166.

I. t> Eyde de Doorluchtigfte en Mach-
-O tigfte Koningen van Sweden en

Vrankrijk, (gelijk zulks in 't vierde Ar-

ticul van het Publijke Tracïaat (tuf-

fchen haar beyde opgerecht) is bedon-

gen en geexprelTeert ) zullen niet alleen

de Vyanden van 't (Duyrfche) Rijk , in

geenderhande manieren helpen, maar
zco wanneer de Keyfer of yemandt uyt

de Rijx-Staten , tegen s den teneur van

de Weftphaaliche Vrede , een van haar

beyde Koningen , door de wapenen of

openbaren Oorlogh zoude willen infe-

fteeren , of hare rêfpective Vyanden

,

't Zy binnen ofbuyten het Rijk, op wat

titul of pretext het zoude mogen zijn

,

met Volk ofanderzins aüifteeren, dat

O
in zulken gevallen zy haar onderling e
zullen byfpringen, en met gezamen-
lijke Wapenen den Violateur van de
Vrede aggreffeeren, by aldien hy zoude
verachten hare preallable vriendelijke
afmaninge.

2. Zijn Alder-Chriftlijkfte Majefteyt
heeft dat vaft vertrouwen , dat wanneer
hy den Oorlogh tegens den Verecnig-
den Staat zal begonnen hebben, en wan-
neerzijne Wapenen en Legers de Pro-
vinciën , Steden j Kafteelen en Forten
-deiTelven Staats invadeeren en aanta-
ften,noch de Keyzer,noch eenigh Keur
of Rijks-Vorft fich daar'in mengen , of
den voorfz. Staatere zijne Majefteyts
Vyanden met eenige affiftentie zullen

te hulp 'komen : Maar by aldien 't moe-
fte gebeuren , dat den Hoogh-gemelte
Keyfer of ymand uyt de KeurofRijks-
Vorften den Geünieerden Staten met
Krijghs-Troupen quame te fecondee-
ren , ofop wat manier het wil , geduy-
rende dien Oorlogh tegens de gemelde
Cbrifteiijke Majefteyt of deflelfs Geak
lieerde deWapenen wilde opvatten,zoo

zal daar door buyten alle twijffel , in

Duytsland een Oorlogh verwekt en de
Tranquilliteyt in

2
t Rijk geturbeert

werden ; welk quaat zijne Koninklijke
Majefteyt van Sweden in 't begin door
minnelijke interpofitie, en indien zulks

vergeefs mochte zijn , doorgeweiden
wapenen zal zoeken te weeren.

3. Daarom zoo zal de Doorluchtigfte

Koning van Sweden , als de yverighfte

voorftander des Duytfchen Vreedens,

zich onderitaan met minnelijke afma-

ninge den Keyzer , Keur en Rijks-

_

Vorften van haar voornemen te ver-

zetten, en zoo wanneer deze minne-

lijke interpofitie vruchteloos mochten

zijn, en de Keyzer of yemand uyt de

Keur- en Rijks-Vorften, wien hy ook

zy, niet wilde defifteeren van aan de

gemelde Staten tegens den Chrifte-

lijkften Koning zijns hulpzame hand
te
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te bieden , 2.00 "zal de Doorluchtighfte

Koning van Sweden mee de wapenen
trachten te verkrijgen de glorie , van de
Vrede in 't Duytfche Rijk door wegen
van vriendfehap gezocht te hebben

;

En op dat het geheele werk in dier voe-
gen werde gedirigeert, zijn de Gecon-
federeerde Koningen accoord gewor-
den.

4. Wanneer nu de Keyzer of een

ander Keur-Vorft of Prins des Rijks

fich mochten onderftaan aan de Veree-

nighde Staten tegens de Chriftelijkfte

Majefteyt, of tegens deffelfs Gecon-
federeerde auxiliaire Troupente zen-

den , of haar vyandelijk te aggreflèe-

ren , zoo zal de Doorluchtighfte Ko-
ning van Sweden , als hy tijds genoegh
van Sijne Chriftelijkfte Majefteyt ver-

zocht en aangemaant zal zijn , nament-
lijk drie maanden voorheen, een Leger
van tien duyzent Mannen te voet en
fes duyzent te paard, met alle Artillerye

en toebehooren in 't Sticht Bremen of
in Pomeren zenden , orn daar mede
den Keyzer of andere Princen des

Rijks die aan den geconfedereerden
Staten eenige hulpe komen te iubmi-
riftreeren , ofden Chriftelijkften Ko-
ning, of deflèlfs Geallieerde fchaade

zoeken toe te brengen, met open ge-

weld te aggrefleeren , en in alle wegen
met de wapenen te beletten , datter

geene auxiliaire Troupen den Geuni-
eerden Staten tot hulp tegens d§n Al-
der-Chriftelijkften Koning mogen ge-

zonden werden , en zal de Doorluch-
tighfte Sweetfche Majefteyt niet eer de
wapenen nederleggen , voor en aleer

de Keyzer of de andere Hoogh-gemel-
de Princen hare wapenen zullen ne-

dergeleyt hebben.

f. Daar-en-boven , op dat dezen
Oorlogh ( wiens eenighfte ooghmerk
is de VreeJe en Tranquilliteyt van
't Duytfche Rijk ) met temeer kracht

voortgezet werde > zal de Chriftelijk-

ften Koning naar vereyfeh en noodt-

wendigheydc van zaken , zoo wanneer

de wapenen van den Koning van Swe-

den , en van de Geallieerde Keur- en

Rijks- Vorften niet beftant mochten

-

zijn tegens den Keyzer en tegens de

Keur-Vorften en andere geconjun-

geerde Princen, een Heyr-leger in

't Duytfche Rijk zenden, waar mede
hy of feparaat of vereenight met hec

Sweetze Leger fal ageeren na de voor-

vallen en redenen des Oorloghs , bly-

vende dit Heyr-leger onder 't com-
mande van een Franfchen GeneraliS

mus.

6. Zoo belooft den Alder-Chrifte-

lijkften Koning , dat hy voorde voor-

zorge van de Vreede in 't Duytfche

Rijk, dewelke hem en den Koning van

Sweden aanbevolen is , gelijk als in 't

10 artieul is over een gekomen, met.ï

raad en wapenen, te weten met een be-

hoorlijk Heyr-leger, en na de groot-

heyt des gevaars , met zoo grooten

macht als mogelijk , zich zal appofee-

ren, by aldien de Keyzer, Keur ei

Vorften of yemand uyt de Staten des

Rijksizich moeyen zal met den Oorlog
tuffchen den Doorluchtighften Koning
van Sweden en zijne Vyanden, 'tzy

Zy zich by die Vyanden geheel vervoe-

gen , of haar met hulp-troupen afliftee-

ren , en dat hy niet eer van de wapenen
zaldefilteeren, als de Keyferof dean-;

dere voorfz. Princen daar van zullen

defifteeren.

7. En alzoo geenzins te twijffelen;

is , ofde Vrede van 't Kerzerrijk , (die

de geconfedereerde Koningen zeer be-

hertigen) zal merkelijk geledeert wer-

den, zoo wanneer de Plaatzen in 't Rijf

die voor een tijd met Staten Garni-

zoen bezet zijn , door de wapenen van'

zijne Chriftlijkften Majefteyt geaggref-

feert werden ; en alzoo zijne Chrifte-

lijkften Majefteyt met recht niet qua-

\ lijk kan afgenomen werden , dat hy de S

vyande-
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vyandelijke wapenen , van dewelke hy
eenigen overlaft zoude konnen lijden,

in alle plaatzen perfecuteere j Soo ver-

klaart zijne Koninklijke Majefteyt van
Sweden,dat het in alle manieren böog-
nodighis, dat aan zijn Chriftelijke Ma-
jefteyt van 't Rijk, of van den rechten

Heer enEygenaar dier Steden en For-
ten volle verzeekeringe gedaan werde

,

dat uyt die gezeyde Steden en Forten
aan de wapenen van zijne Maiefteyt
geenige hoftiliteyt gefchieden zal, en
by zoo verre hy deze verzeekeringe aan

den Chriftlijkften Koning niet zoude
konnen prefteeren , en daar door de
.Chriftelijkften Majefteyt genoodtzaakt
Zoude werden, de voorfz. Plaatzen met
4C wapenen aan 'te taften, zoo zal de
Doorluchtighften Koning van Sweden
't zelve geenzins voor een Vreede-
breuk houden.

8. In gevalle dezen Oorlogh met ge-
meender band tegens den Keyfer of
desfelfs Geallieerde werde onderno-
men, zo beloven fich onderling de dik-

wils gementioneerde geconfedereer-
de Koningen , dat zy met den Keyzer
of deflelfs Geallieerde geen Vrede of
ftilftant van Wapenen zullen aangaan

,

't en zy met wederzijds toeftemminge

,

fecuriteyt en behoorlijke fatiffaótie.

9. Indien de Catholijke Koning, te-

gens den inhoudt van de Pireneefche
Vrede, zich metdeGeconfedereerde
Staten in dezen Oorlogh komt te ver-

binden , en dat de Keyzer of eenigh
Keur-Vorft , Prins of Staat des Rijks

,

tegens den waren teneur van de Weft-
phaalfche Vrede , aan den Catholijken
Koning eenige hulp fubminiftreerde,
en alzoo de fecuriteyt, die de Chrift-

lijkften Koning zich , uyt krachte van
'tlnftrument des Vredens, van 't Rijk
belooft, op eenindirectewijfeturbeer-
de, zoo zal de Doorluchtighften Ko-
ning van Sweden, tot confervatie van
4e Vrede in 't Rijk, den Keyzer de

Keur- en Rijks-Vorfteri met alle min-
nelijke afmaningen van haar voorne-
men zoeken te trekken ,• Enbyaldien
zulks vergeefs mochte zijn, zal hyop
die manier ageeren , als hy beft kan ge-
holpen werden.

ie. En nadien by het voorfz. Pu-
blij kc Tractaat ook yets is gehandelt
van onderlinge byftant en hulp , doch
alleen in generale termen, zoo is geoor-
deelt nodigh te zijn , in deze fecreta

Articulen dit nader te expreffeeren , te

weten , dat de Alder-Chriftlijkfte Ko-
ning alle jaren tot Hamburghaan den
Doorluchtigften Koning van Sweden,
of aan deiïelfs Gedeputeerde Minifters

vry en kofteloos zal tellen laten 609000
Rijks-daalders, om daar mede de on-
koften te fubfidieeren , die de Door-
luchtighften Sweetfche Koning , tot de
voorfz. expeditie in tijd van noot moet
aanwenden. Defefomme moet in twee
termijnen , namentlijk in yder halfjaar

voor de helft betaalt werden , welke be-

talinge haren aanvang fal nemen van
den voorfz. dagh, dat de Alder-Chrift-

lijkfte Majefteyt fal begeeren , dat de

gemelde Krijghs-macht fal optrekken,

en fich na den Vyand begeven.

fl 1. En op <iat de Doorluchtighften

Koning van Sweden fich by allen voor-

val en occafie te lichter vaardigh ma-
ken , en de voorfz. Articulen voldoen

kan, fal hy in 't aangaan van den Somer
defes Jaars 1672. idooo Mannen, bo-

ven en behalven de ordinaire befettin-

gen in Pomeren en 't Sticht Bremen,

bebben,waar toe de CliriftelijkftenKo-

ning belooft van den dagh der ver-

wiffeling derRatificatien van defe Arti-

culen, alle Jaren, gelijk in 't voorfz.

Articul ftaat geëxpreffeert, de fubfidien

te betalen , foo nochtans , dat voort aen

de Ratificatie de helft betaalt werde aan

den Doorluchtigften Koning van Swe-
den , en fijne Gemachtighde ofrtefftlfs

Minifter tot Hamburgh 5 En foo langu

(e) fijne
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.fijne Chriilelijkfte Majefteyt , geiuy-

rende dit Traktaat , van den Koning
van Sweden defe effeótive hulp en by-

ftand tegens den Keyferofde Vorften
des Rijks noch niet verfoeht fal hebben,
ofoordeelen fal de felve, om dat de noot
fulks niet moehte vereyfchen, noch nie:

nodigh te hebben, fal hy ain den Door-
luchtighften Koning van Sweden doen
betalen 400000 Rijks -daalders , foo

nochtans, wanneer de Koningh van
Sweden op 't verfoek en aanmaninge
van den Koningh van Vrankrijk het

meeren gemelde Leger in Vrankrijk
lal overfenden, dat hem den geheele

rijdt, dat 't felve onder fijne Vaandels
fal dienen , jaarlijks betaalt fal werden
de voorfz. fomme van 400000 Rijks-

daalders; Maar by aldien voor'texpi-
reeren van dit Traéhat, in 't Djyt-
fche Rijk de Vreede herftelt moehte
werden , en daarom het voorfz. Leger
in t Rijk noch voor den Koningh van
Sweden, noch voor den Chriftlijkften

Koningh meer nodigh moehte zijn ,

foofullen tot den uyt-eyndetoe van dit

Traóhat , alleen maar 400000 Rijks-

daalders 's Jaars van den Doorluchdgh-
rfeen Koning van Vrankrijk aai den
Koning van Sweden betaalt werderr,
die hem belooft zijn , eer hy het Leger
ïen fine in 't voorfz. artieul gemelt

,

geworven hadde.

12. En dewijl Sijne ChrifteHjke Ma-
jefteyt met byfondere verheuginge fij-

nen gemoets bemerkt, datdeVredein
't Noorden , op den 17 Mey \66o. by
het Tractaat tot Coppenhaven ver-

nieuwt , van dagh tot dagh vafter word
gefondeert , dat Sijne Majefteyt van
Sweden in alle oprechtigheyt met den
Koning van Denemarken foekr re on*
derhouden alle teekenen van Vriend en

Nabuerfchap , en dat den Doorluchti^-

ften Koning van- Denemarken aan de

Were'dt gënoegh doet blijken fijne

&cede mceninge en intentie , om met

alle trouw en vermogen defelve Vre^e

en Vriendtfc'nap heylighlijk te onder-

houden; Soo heeft de Koning belaft

de heylige en loffelijke intentien van
die beyde nabuurige Koningen door
fijne interceffie noch meer te verfter-

ken , en heeft daarom in dit artieul ten

behoeve van hair beyde ferieufelijk be-

looft Cautie tot maintenu van 't gene
in het voorfz. Tractaat van Coppen-
haven is geaccordeert.

13. Maar dewijl de Koning van Swe-
den gehouden is , volgens dit Tractaat

,

fijne wapenen op te vatten tegens den*
Keyfer of de Rijks- Vorften , in gevalle

defelve behoorlijk vermaant en afge-

raden zijnde , niet willen defifteeren

hare afiiltentie te fubminifbreeren aan

de Vereenighde Staten tegens Vrank-
rijk , en dewijl het als dan ten gemee-
nen beften nodigh fal fchijnen , alle an-
dere Princen en Sraten te nodigen tot

focieteyt van defen Oorlogh , foo ful-

len de geconfedereerde Koningen met
malkanderen dehbereeren ; of fy den
hoogh-gemelden Koningh van Dene-
marken , als hem fulks goet dunkt , ful-

len nodigen tot het opnemen van de
wapenen, en tot hare focieteyt in den
Oorlogh in Duytsland ; Soo nochtans
dat het geen van haar beyde geconfe-

dereerde Koningen alleen fal vryftaan ,

den Hoogh-gemelte Koning van De-
nemarken mede te laten participeeren

in den Oorlogh in Duytfland, of tot

haar Compagnon , door uyrreykinge

van eenige fubfidie-penningen , aan te

nemen, *£ en zy door gemeene en een-

paarige overeenftemminge van haar

beyde Koningen.
14. Gelijk ook' de Koning van Swe-

den den Vreeden tuffchen hem en den"
Doorluchtighften Koning van Dene-
marken heylighlijk fal onderhouden,
foo fal de ChrifteHjke Koning de gua-'

rantie , dewelke door kracht van dit

'

artieul vernieuwt wordt , prefteeren ;

En
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En by aldien de Koning van Denemar-
ken , tegens allehoope , tegéns den Ko-
ning of 't Rijk van Sweden yets onder-

neemt , foo fal de Chriftlijkften Ko-
ning, naar voorgaande minnelijke in-

terventie , den Koning van Sweden
met alle macht promptelijk fecondee-

ren , en bevorderen de confervatie van
hare onderlinge Tradaten, nadeney-
genen en waren fin , gelijk als de Gua-
rantie is gecon-firmeert.

15- Gelijk mede dele fecreete Arti-

culen met geene intentie, om dege-
confedereerde Staten te befchadigen

,

en om geen andere reden geflooten

zijn, als tot confervatie vandeTran-
quilliteyt in 't Rijk,naar.inhoudt van de
Weftphaalfche Vreede j Soo fal 't den
Doorluchtighften Koning van Sweden
ook van herten aangenaam zijn, dat de
vriendfchap tuffchen hem en de Staten

Generaal altijd ongekreukt blijve, foo
dat fijne Koninklijke Sweetfche Maje-
fteyt van fijner zijde niets fal nalaten

,

wat tot onderhout van die vriendfchap

foude konnen dienen,waarom hy mede
verhoopt , dat de Heeren Staten Ge-
neraal de voorfz. articulen niet ten qua-

den fullen duyden , maar veel eer om
de onderlinge afredlie met den Koning
van Sweden, met gelijke promptitude
te verfterken , dat fy füllén mijden al

't gene hare mutuëele vriendfchap en
fincere correfpondentie foude konnen
hinderlijk zijn ; Doch foo 't anders te-

fen hoope gebeuren mochte , dat de

leeren Staten Generaal den Koning
van Sweden , om defe Alliantie, in

"* eeniger manieren wilden ledeeren , of
daar toe niet wilden verftaan , dat Sijne

Majefteyt van Sweden fich foude be-

dienen van die macht , dewelke allen

Koningen vry moet zijn , en diehy tot

voordeel van fijne Rijken goet foude
vinden ; Soo belooft Sijne Chriftlijke
Majefteyt dat hy den Doorluchtighften
Koning van Sweden,naar vereylch van
faken en gevaar, foo lang fal afljfteeren,

tot hy een gerechte en^volieiatisfactie
fal hebben geobnneert , en dat hy om
haar beyder gemeene beft gene Trac-
taten , met den Staten Generaal fal

fluyten, 't en zy mede vooiiïen, en
door de Guaranne des Alder-Chrifte-
lijkften Konings geprecaveert zy het
Recht van Sijne Majefteyt van Swe-
den , omtrent de Tollen en fijne en
fijner Onderdanen Commercien en
Immuniteyren.

16. Dit Verbond voor foo verre het
eygentlijk raakt het afkeeren van die
onluftcn , dewelke by occafie van den
Oorlogh tuffchen fijne Koninklijke
Majefteyt van Vrankrijk en de Hee-
ren Staten Generaal , -in 't Duytfche
Rijk fouden konnen ontftaan , fal duu=
ren drie Jaren van den dagh af, die
uytgedrukt ftaat in 't eerfte artieul van
't Publijke Traöaat, en fal alles gedu-
righlijk blijven in fijne volle kracht, dat
maar-eenighfins concerneert de confer-
vatie en iecuriteyt van de Weftphaal-
fche Vrede , dewelke beyde de Konin-
gen van Vrankrijk en Sweden haar uyt
kracht van de vóoren gemelde Vrede
in 't Rijk belooven.

17. Defe Secreete Articulen fullen

hebben defelve valeur , als of fy van
woord rot woord in het Publijke Trac-
taat geinfereert waren , en moeten met
de ratificatie van beyde de Koningen
van Vrankrijk -en Engeland binnen

3 Maanden na den dagh van de onder-

tekeninge geconfn meert werden.

Stokkolm den 14 April 1671.

(e %y Num0;f'
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Tra&aat van AfTiflentie en

mutuele Defentie op den 22 Septem-

ber , 16 72. geflooten tufTchen den

Roomfche Keyfer , den Koning van

Denemarken , den Keurvorft van

Brandenburgh , de Heeren Herto-

gen van Brunzwijk en Lunenburgh :

Mitsgaders , de Vrouwe Landtgra-

vinne en Regente tot Heffen Caffel.

Behoorende op Pag: 171.

KEnnelijks zyby dezen, alzoozijn

Roomfche Keyzerlijke , en tot

Bongarien en Bohemen Koninklijke

Majeft.eyt,als ook die tot/Denemarken,

Noorwegen Koninklijke Majefleyt

zijn Chèurvorftelijke Doorluchtigheyt

van Brandenburgh, Heer Georgh Wil-

hem , en HeerRudolf Augufti Herto

gen tot Brons wijk en Luneburgh, mitf-

gaders de Vrouw Landtgravinne en

Regente tot HdTen Cafïel , Furfll.

Furftl. FurfU Doorl. Doorl. Doorl. de

tegenwoordige Conjuncturen hebben-

de behertigt*, en der zelve zorghvuldige

gedachten daar heen laten gaan, hoe dat

zy deLanden enLuyden haar van Godt
toevertrouwt voor onbilli)kgewe!tbe-

fchermen.en byRufle en Vrede behou-

den mochten -

y Zoo hebben de zelve

tot dien eynde naar gehoudene Com-
municatie de naar- genoemde hare Ra-
den en Afgezanten met genoeghzame
volmacht enlnflructie binnen dezeSrad

Bronswijk by. malkander gezonden ,

dewelke naar aangewenden zorghvul-

digen arbeydt , op al dergenadigbfte en
genadighfte Ratificatie, over deze naar-

volgende Articulen met malkandercn
zijn geconvenieerr en geaccordeert.

1.

Eerftelijk werdt tot een zekeren en

yaften grondt geftelt,dat deze defenfïve

Alliantie in generiey wijze tot nadeel
van \ Hr Roomfe J^ijk , of anderuns

Hf)
J

tot yemanrs nadeel wie" die ook mocir-

; ten zijn binnen of buyten het P-ijk,

maar alleen tot afweringe en mogelijk-

fte tegenfhndt van onrechtveerdigh

geweldt , en inzonderheyt tot onge-
krenkte onderhoudinge van de zoo dier

verkregene Ofnabrughfe en Munfterfe
Vrede , en het gene daar in en ander-

zint* in de Heylzame Conftitutien van
'tRijk aan een yegel ijk gebleven en ge-

geven is , aangezien en gemeynt zal

zijn i Tot behoudinge dan van dit

ooghmerk, zo zal tufTchen alle de zelve

Bontgenoten een beftendig goet voor-

nemen en oprechte trouwe verbintenis

zijn en blijven , zoodanigh dat den
eenen des anderen befte en voordeel

bevordere, en indien yetwes ter contra-

rie gevonden mochte werden , zulkx
gehouden zijn aan den genen die het

aangaat, tijdelijk te notificeren en be-

kent te maken , maar inzonderheyt in-

dien daar uyt eenige verwi}deringe en
nadeel aan de Bondtgenooren ontftaan

mochte , en daar op die in dit verbondt

beloofde hulpe begeert konde werden

,

zonder uytftelte communiceren.
II.

Tea anderen, zoo zullen alle derzel-

ver Bondtgenooten Landen ,-die zy te-

genwoordigh in hebben en bezitten ,

in 't H.Roomfche Rijk gelegen, mits-

gaders der zelver rcc-hten,prïerogativen

en gerechtigheden in dit tegenwoor-

j

digh verbondt begrepen zijn , en wan-
neer des een of des anders geconfcede-

;
reerdens Landt en Luyden tegens de

(
Confïitutien van 't Rijk , en de Wefr-

' phaalfche Vrede-handeiingh , doorge-
i trokken , of met eygen machtige In-

! quartieringe, doortochten met Contri-

: butien en andere feytelij kneden , hoe-

{
danighdiegenoemt mochten werden,

! door v/ien en onder wat pretext die

j

ook gefchieden mochten ? bezwaart
mochten werden , zoo zullen alle en

1 jegeiijke der andere paraferende fchul-

\
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digh en gehouden zijn op derequifirie

van den beleedigheden , zonder eeni-

gen uy tftel , en verder tijdt sis totte t'za-

meji komfte en mars noodigh is , ook
Zonder dat den eenen op den anderen
wachte , met zoo veel manfehap te voet

en te paert als in dit verbont isgeaccor-

déert, te hulpe komen, ook nietbe-

voeghtzijn, die Wapenen dieswegen
aangevat eerder neer te leggen , tot dat

den beleedighden zijn billijke fatisfa-

dlie en zekerheyt, zoo verre immers
mogelijk zy, gegeven werde.

III.
Ten derden , ten eynde aan de macht

tot deze intentie noodigh niet moge
manqueren , zoo is verders verfproken
en yafl geftelt , dat de gezamentlijke

Bondcgenooten , zoo lange dit Ver-
bondt duren zal, aan geworvene goe-
de manfdiap geduerigh gereet hebben
Zullen,

Te weten- zijne Keyzerlïjke Maje-
fteyt 3000 te Paert en 6000 te Voet.
Zijn Koninklijke Majefteyt van Deen-
marken 5000 te Paert en 6oco te Voet.

Zijne Cheurvorftelijke Doorluchtig-
heyc tot Brandenburgh 3000 te Paert en
6000 te Voet.

Heer Hertogh Georgh Wilhem
'Vormelijke Doorluchtigheydt 600 te

?aerr,en 1200 te Voet.

Heer Hertogh Rudolf Augufli Vor-
melijke Doorluchtigheyt 400 te Paert
en ioóo te Voet
De Vrouw-Landtgravinne en Re-

genre tot Heffen Gaffel Vorftelijke

Doorluchtigheyt 4.00 te Paert en 800 te

Voer,

I V.
Ten Vierden, wanneer zoude ech-

ter het gevaar zoo groot zijn, dat de
getermineérde hulpe in 't bovengaande
Artikul begrepen , niet fuffi/ant ge-

noegh rs'3 inzoodanigen cas zullen de
Bondtgenooten" gehouden zijn zonder
uyfflel hier over te confulcrén , en fkh

over zoodanigen aantal en byftant ver-
gelijken , waar mede de noodt lijdende
inderdaat geholpen werden kan.

V.
De lichte Artillerye, Amonitie, en

wat daar toe eygentlijk behoort, faleen
yeder Geconfcedereerden by igedane
conjundtie naar proportievan de trou-
pen die hy zendt , den zijnen mede ge-
ven , maar zoo dikmaals als men zware
Stukken van nooden heeft , dan fal

denRequirant defelve beneffens haar
toebehoor fourneren. Maar wanneer
de zelve foodanige zware Stukken niet
machtigh was , ofdat in in loco teriiotot

gemeenen beften wierde geageert, Zoo
lal oflullen die gene die onder de Bont-
genooten het gevaar aldernaaftezijn.,

de felve befchaffen , maar hoedanigh
den Staat van de Artillerye fal werden
geformeert, daar over fal aanilonts
naar 't fluyten van dit Verbondt door
Zekere Gedeputeerde werden geconve-
nieert : Nochtans met dien verilande

,

dat die gene die in de Artillerye bove-n
zijn quota yetwes fal toe brengen , dies

wegen vam de overige hooge Bondt-
genooten fchadeloos gehouden fal wer-
den, entenminften maandlijk die ge-
dane onkoften geliquideert en goet ge-
maakt zullen werden.

vi:
Ten feilen, alhoewel de gefamenö*

HjkeBontgenooten aan fich behouden,
dat op het bekomen ^dvijs van vyandt-
lij ken overval den aggrefleur door Pa-

cifica Officia , van het aangevangen ge-

wek te dehorteren , Zoo willen en lul-

len zy echter dies ongeacht met het te

famen voeren van degeconfeedereerde

volkeren , en effective hulpe biedinge ,
-

geenfints tarderen , maar het zelve fon-

de'r uytftel in 't werk Hellen.

VIL
Gelijk dan ook ten fevendendege-

zamendijke Bondtgenooten fich noch

'

verbinden, dat wanneer het eenmaal
(e 3) tot-
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tot hoftiliteyt is gekomen , fiiemandt

van haar met de Contraparthye in eeni-

ge handelinge ofTravaat het zyover
de compofaie ten Principale , oftot ftil-

ftandt , zal treden , als met voorweten
en bewilliginge van de overige Bondt-
genooten , en wanneer aayi de zijde van
den. Vyandt , jetwes van die natuer aan

yemandt van de zelve wierde voorge-
bracht, zoo zal dezelve aanftondts de
andere daar van Notificatie geven , en
ondertulTchen aan de gene die dierge-

,-lijke dingen zal aanbrengen bekent ma-
ken en verklaren,dat hem zonder voor-
weten en goetv inden van degezament-
lijkeBontgencoccn in diergelijke Com-
municatie of handelinge niet toeftaat

zich in te laten.

VIII.
Ten achtften indien het gebeuren

mochte,dat in den beginne twee van de

Geconfcederee^de tegelijk vyandtlijk

v; ierden aangetaft , en van de zelve

affiftentie en hulp wierde verfocht , zoo
zullen de Bontgenooten gehouden zijn,

zonder uytftel by den anderen te ko-

men , en naar mogelijkheyt het daar toe

dirigeren,dat den eenen zoo wel als den
anderen geholpen werde , maar wan-
neer het zelve op eenmaal niet en is te

cffe&ueren , en wegens voorvallende

,omltandigheden , op dien tijdt niet

meer als een of twee geholpen konde
werden , zoo zal hier by evenwel alleen

op het gemeene Intcrefl gereflecleert

moeten werden , en de Affiftentie daar

heen werden gedirigeert daar het meeft
van nooden zz\ zijn , het welke geftelt

blijft aan het oordeel van die gene die

t'zamen zul !en komen ; en het gene dat

het meerder getal van dien hier in zal

goetvinden , dat zelve zal zonder tegen

ipreken gevolght werden.

IX.
Wanneer deConjur.dtie van dege-

confeedereerde Volkeren eenmaal zal

zijncefchiedt, en men airede aan het

werk is,zo en zal aan geen ran de Bont- I

genootenvry ftaan zijn Volkeren van

't Corps d'Armee op eygen authoriteyt

te revoceren ofaf te leyden, maar wan-
neer het gebeurde dat geduurende de

Conjunctie , en als men in actie is , orh

den eerft geattaqueerden te helpen , een

ander van deBontgenooten van een an-

der zyde ook wierde aangetaft , en die _

als dan begeerde dat hem ten minften
|

zijne Volkeren na zich te trekken toe-

geftaan. mocht werden, in zulken ge-

valle zal het zelve in den Krijghs- Raadt
rijpelijk werden overwogen , en be-

vonden werdende dat de zelve noodt-

lijdende parthye met het detacheren

van zoodanige Volkeren geholpen kan
werden,alff dan zal daar in geconfenteert

en 't zelvige niet verhindert werden.

x.
En wanneer eenige van deze Bondt-

genooten buyten dit Tradlaat onderlin-

ge in noch andere Alliantie met den an-

deren ftaan, zoo zal niemandt gehou-
den zijn uyt kracht van beyde Tradia-
ten affiftentie te zenden, maar alleens

uyt een van de zelve , maar zal den Re-
quiranten vryftaan uyt welk Contract
hy de affiftentie zal willen verzoeken ,

en alsdan ook, en wanneer een Krijghs

ofRijkshulpe den gerequireerde efrê-

ctivelij k zal werden toe gezonden , zoo
zalzulkx tot afflach ftrekken van de al-

hier geftipuleerde hulpe dergeconfee-
dereerden.

XI.
Zoo dikwils dan de boven genoemde

Manfchap te zamen gebracht moet
werden , zoo zal het Opperfte Con*
mando van de Wapenen denRequi
rant , zoo lange men in zijn Landt oi

buyten de zelve tot zijne.reddinge en
fatisfactie ageert, gelaten werden, maar
anders in 't gemeyn , en buyten de
voorfz. gevallen zoo fal hetvoorfz. O
perfte Commando gaan als volght. Dat
wanneer of alle , of verfcheyden vande

Bondt-
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Bondtgenooten zich pcrfoonlijk by de
Arme berinden, het zelve den genen
zal Competeren die zonder dat den
voorrang fal toe*komen.wanneer maar
eenalleen van de felve Bondtgenooten
in perlbon prefent is , zoo blijft ook het

voorfz. Ópper-commando aan den fel-

ven alleen , fonder dat hem het felve

door yemandt van de Generalen, van
watftaat of conditie enchargie de felve

ook mochten zijn, en van wie hy ook
dependeert,fal mogen werden gedifpu-

teerr, en wanneer alleen Generaals per-

foonen fullen prefent zij n,fo fal die ge-

ne het Opper- commando voeren,diens

principaal voor alle de andere Bondtge-
nooten precedeert. En op dat in delen

gevalle uytongelijkheyt en difproportie

van Chargies, te minder different en
misverftant mogen ontftaan , fo willen

de gelamentlijke Bondtgenooten in de
bcftalling van deOfficieren over hunne
volkeren die zy naar het gros van
d'Armé zenden , forge dragen , dat der

- felver Chargie met het quantum zy ge-

proporcioneert , en dat in voorvallende
gelegentheyt deneenen van den ande-
ren de noodige ordres fal konnen om-
fangen.

XII.

Ten twaalfden, foo is hier by mede
valt geftelt en geaccordeert , dat aan

wien ook het felve Opper-commando
foude mogen werden gegeven , de ove-

rige hooge Bondts-verwanten aan hare

praerogauven vryheyt en gerechtigheyt

daardoor niet fal werden gederogeert

,

en fal ook die gene die het fcive Com-
mando voert, in Militanbus niet van
gewichte mogen voornemen nochte in

't werk ftellen , dan met voorweten en
toeftemminge vande gemeene Krijghs-

Raadc der overige Bondtgenooten , al-

waar het fchcon dat yemandt van de
hooge Bondtgenooten felfs Comman-
deerde of wei des kits aaiigfiftekten

"Generaals

I XIII.
]

En zal de zelve Krijghs-Raadt; by de
gezamemlijke Hooge Bondtgenooten
aangeftelt werden, invoegen dit een
yder aldaar een of twee van zijne be-
edighde bediende , die hy daar toe
bequaam oordeelt , zal mogen fenden

,

die ook onweygerlijk toegelaten fullen
werden , en fal een yder volgens den
Rangh van fijn Committent in den
Krijghs-Raadt feffie nemen , het zy de
felve is een Militair of Civil ftandts
Perfoon , doch fullen foodanige twee
maareene ftemmc hebben , en fal een
yegelijk daar toe werden gelaft dat hy
precife naar de Wetten van dit defen-
fijf verbondt fijn ooghmerk houde, en
daar na fijn ftemme dirigeere , maar de
directie fal t'elkens gelaten werden aan
den genen die indien tijdt het Opper-
commando fal hebben, doch alfoodat
de Conclufien naarde meerderheyt van
deftemmen gemaakt werden ; tot be-
tere uytvocringe van dien, en bevorde-
ringe van alle voorvallende expeditien,
fal naar het fluyten van dit verbont een

'

vaften Krijghs-Secmaris met gemeyn
believen werden aangeftelt, en in ge-
meene be-edighde genomen werden.

XIV.
De Jurifdictie behoudt eenes yege-

lijks Bondtgenootens Officier over de
tröupen die hy den requirerende Bont-
genoot tot hulpe brengt , maar indien

het zoude gebeuren, dat yetvves een
Generaal Krijghs-recht vereyfehte, fco
fullen ook daar toe uyt aller zijts Bondt-
genooten Generaliteyt en Krijghs be-

diende die gene werden geroepen die"

tot een Generaal Krijghs-recht behoo-
ren , en fal die gene Praefes zijn die het

Generaal Commando voert of indien

de felve daar niet wilde by zijn,die gene
die na hem in 't felve Generaal Com-
mando de naafte fal zijn.

XV.
En cp dat ook als foodanige Conjun-

ctie;
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ctie efFeftivclijk^fal wefen gedaan de

ongelijke onderhoudinge gene verwer-

ringe noch confufie veroorzake , foo

willen de Bondcgenooten gefamentlijk

een fekere Ordonnantie dieswegen for-

meeren , naar de welke geduurende de
felve conjunctie alle de Troupes door-

gaans even eens getracteert fullen wer-

den, dewijl ook die Auxiüaire Volke-
ren alle de provianc niet op eenmaal

,

en tegelijk met fich konnen voeren , fo

fat den Requirant gehouden zijn , de
felve foo lange fy in fijn Landt ftaan,

met noodige Proviandt voor een bil-

likken prij« tegens contante betalinge te

Yoorfien.

XVI.
Hoewel de vrye doortocht van een

yders Bondtgenoots Volkeren fonder

verhinderinge werdt toegeftaan foo fal

echter in defen ook gevolght werden
deConftitutien van 't Rijk, en foo veel

immers mogelijk der Bondrgenooten
Landen verfchoont werden, en in allen

gevallen op des Landts Heeren wegen
over den doortocht , dagh reyfen , en
quartieren , de noodtwendige ordre te

doen , onbenomen blijven.

XVII.
Indien men met progres van opge-

melte Wapenen eenige Vyandts Lan-
den en plaatfen foude komen te be-

machtigen , of op de felve eenige in-

quartieringe of contributie bekomen

,

foo fal by de uytdeelinge in repartitie

der felver , t'elkens op het quantum van
de Volkeren, die een yegelijk by die

uytwerkinge fal hebben , gelet werden,
en daar na de proportie genomen wer-
den, en gelijke meyninge heeft het ook
indien eenige Vyandtlijke Artillerye

verovert mochte werden , maar hoeda-

nigh men fich fal reguleeren met de ge-

vangenen van Confideratie, het felve

fal naar het fluyten van dit Verbondt
met affumtie van eenige Militaire Per-

fecmen afgehandclt werden.

XVIII.
En dewijle de gefamentlijk Hoogt

Bondtgenooten aan de behoudinge van
goede rufte in"tH.Roomfe Rijk feer

veel gelegen is,en de felve meeft daar in:

beftaat dat de Rijks en Kreyts conftitu-

cien op 't fpoedighfte in obfervantie

werden gebracht., foo willen de feh/e

op defen tegenwoordigen Rijksdagh,
en andere behoorlijke plaatfen daar toe

devoiren laten aanwenden , en niet

minder haar felven daar laten aangele-

gen zijn, om te helpen verhoeden dat

de $tadt Ceulen viafafti niet befwaart

werde.

XIX.
Wanneer ook den eenen of den an-

deren Potentaat genegen mochte zijn

om in dit defenfijfTradtaat fich mede
in te laten , foo fal het felve met een-

drachtige verwilliging en believen van
dehooge Bondtgenooten gefchieden,
die daar over fullen onderhandelingh
plegen, en de conditien die men dies-

wegen fal accordeeren , by dit Tractaat

toegevoeght werden.

XX.
En fal dit defenfive Verkondt van

dato defes af drie geheele volgende Ja-
ren duuren en onverbrekelijk gehou-
den werden, ook de Ratificatien van de
hooge Bondtgenooten op den f | van
denaaftkomende Maant Ocl:ober,door

fekere hier toe Gedeputeerde alhier in

de StadtBronfwijk ingebracht en uyt-

gewiffelt werden , en blijft noch aan
der felver hooge Bondtgenooten wel
gevallen en goedt vinden , of fy defe

verbintenis willen prorogeeren , en tot

dien ey.nde noch voor hei. eyndigen van:

de drie Jaren een te famen-komft en
handelingeaanftellen willen. Ten oor
konde van 't welke is dit Tradtaat by de
te famen gefonden en «evolmachtighde
Raden van de hier boven Alderhooghft
en Hooghftgedachte Sijne Keyferlijke

ook tot Hongaren en Bohemcn Ko
ning-

- .*

m



f40
ninglijke Majefteyt, Sijn Koninglijke
Majefteyt van Denemarken , Noorwe-
gen , &c. Mitfgaders Cheurfurftel. en
Furftel. Doorl. DoorJ. Doorl. Doorl.

ondertekent en bezegelt ook yder par-

tye , een gelijk luydent exemplaar be-

handigt. Actum Bronfwijkden*§ Sep-
tember, 1671.

(L. S. ) Johan Vty-Heer van Goes.

(L.S.) Chr'tftiaénHabbeus.

(L.S.) Raban van Kanfteyn.

(L.S
) Jokan Uelreig Sc/sutz,

(L.S.) Herman Hopfner.

(L.S.) BurchardvanOe'r.

(L. £ ) Regnerus Badenhaufen.

Num°- 10.

Provifioneel Accord tuflchen

den Keur-Vorft van Keulen

,

en de Stadt Keulen.

Behoorende op Pag. 180.

NAdemaal zedert een geruyme tijdt

verfcheyde ftrijdigheden en mis-

verftanden tuflchen zijn Keurvorfte-

lijke Doorl. des zelfs Aarts-ftift , ende
Burgermeefteren en Raadt der Stadt

Keulen, voorgevallen zijn, welke ook
Zoo hoogh gerezen zijn , dat wederzijts

allerley gevaarlijk miftrouwen veroor-

zaakt hebben; zoo is 't dat zijn Keyzer-
lijke Majefteyt allergenadigft beweeght
is geweeft om alle ge v reefde dadelijk-

heden voor te komen en te verhoeden,

en tot onderhouding van de gemeyne
ruft, en minnelijke bylegging van de

onderlinge tweefpalt en mifverftanden,

zijne Keyzerlijke Majefteyt commif-
fie op de H.H. Keurvorften van Ments,
Trier en Brandenburgh te committe-
ren, die dan ook, volgens hunne plicht,

in 't begin van de MaantJunii laaftleden

hunne Gevolmachtigde gefubdelegeer-

de daar op herwaarts naar Keulen ge-

zonden hebben , om de voorfz. Com-
mifiïe aldaar op den a? van de voorfz.

Maant , in tegenwoordigheyt van we-
derzijts Gevolmachtighde de Gedepu-
teerden te openen , en van de minne-
lijke handeling een aanvang te maken,
en met de zelve voon te varen , en vol-

gens de loffelijke Vergadering van de
Neder-Rijnffen-Weftphaalfen Kreyts,

' Vorften en Standen , laatft tot Bijlefeld

ten felven eynde gehouden , tot voor-
kominge van allerhande gevreefdeda-
delijkheden, en behouding van de^e-
meyne ruft , niet alleen verfcheyde
Raadtsplegingen te houden", maar ook
een aanfienelijke deputatie , nevens het
Directorium te reiölveren voor goet
gekeurt , en daar nevens een tijdt lang

fich daar forghvuldigh aangelegen zijn

laten , het ooghwit van de Keyferlijke

Heeren gefubdelegueerde allefints by te

ftaan. Maar alfoo men van de zijde van
de Keyferlijke gefubdelegueerde , als

ook van de Kreyts-deputatie heeft be-

fpeurt, dat de vergelijking van de hooft»

faken fich te wijdt-loopigh op dede ; en
dat het ingeflopene miftrouwen fich

wederzijdts hoe langer hoe meer ver-

meerderde , en daar uyt d'eeneof d'an-

dere dadelijkheyt te beforgen ftonde:en

dat ondertuffchen zijn Hoogvorftelijke

genade den Heer Biffchop van Munfter
met een fonderlijken en loffelijken-y-

ver aangenomen heeft , fulks voor te

komen, en tot dien eynde fich Perfoon-

lijk omtrent Keulen laten vinden : Soo
is 't dat de felve tot medewerking van

de intentie van fijn Hooghft-gedachte

Keyferlijke Majefteyt en desfelfs Hee-
ren Commiffarifen , nevens die van de

Keyferiijke gefubdelegeerde , als ook
van het voorfz. Directorium en andere

aanwefende Kreyts Gedeputeerde niet

langer hebben kunnen ftil ftaan , het

puntfum Jecuritatis , tot wiens bevorde-

ring de voorfz. Kreyts-deputatie, uyt

voorgemelde oorfaken , voornament-

lijk is gerefolveert en geinftrueert , by

der handt te nemen , en Hooghft-ge-
(f) melte
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melte Keurvorftelijke Doorl. als ook
de Stade mee een, met behoorlijk re-

fpeót , en met ernft te vermanen ; en na

dat weder.zijdts meyning en begeerte

verftaan hebben , is eyndelijk op de

aangewende vlijt en naerftigheyt met
wederzijdts believen , door middelen

van dit Interims Verdragh, onnadeehglr

aan de Keyferlijke Gommiffie , en fub-

delegatie vergeleken , afgefproken en
afgehandelt , de gemeene ruft op vol-

gende wijfe valt te ftellen , enbeftan-

digh te onderhouden , en dac daar in

't geringfte niet fal mogen werden on-

dernomen.
i. Dat Hoogh-gedachte Keurvorft

van Keulen by zijn Hoogh-Keurvor-
ftclijk woordt met toeftemmingh van
het Dom-Capittel , onder hun handt en
zegel , de Stadt Keulen fchriftelijk ver-

fekeren fullen, dat fy noch hunne nako-
melingen in het Aardts-fticht gemelde
Stadt , noch met hun eygen , noch met
vreemde Volkeren in geenerhande ma-
nieren fullen belegeren , blocqueren ,

benauwen of ontruften, noch geenfints

met arreften , reprefalien , verbodt,

aanflagh of executien , of hoe men het

anderfints foude mogen noemen , aan
haar , harer Burgery en Inwoonderen

,

Perfoon, roerende en onroerende Goe-
deren, Renten, Schepen of Koopman-
fchappen, op geenerley wijfe of wege

,

of anderfins in hunne rechten befwaren
fullen , en ingeval van hun , hunnent
wege , of door hunne bereedts in dienft

hebbende , of na defen te werven ey-

gene , of van een ander kant aan of in-
genomen Volkeren > buyten alle ver-

moeden, de Sradt, Burgers en Inwoon-
ders, als vooren gemeldt , eenige fc-hade

toegebracht mocht werden, de felve

wederom te fullen vergoeden.

2. Daar en tegens fullen Burgerme.e-

fters en Raadt der Stadt Keulen , met
bewilliging van de gantfche Gemeente
verfekeren, dat fy de vreemde Volke-

ren , op foodanige wijfe , als in het vol-

gende 3 Articul breder te lien is , ont-
daan , en daar voor goet blijven fullen

,

dat noch door hunne Burgers , noch
door hunne reedts in hebbende, of
naar delen aan of in te nemen Rijks of

Kreyts-Vol keren ,zijn Keurvorftelijke

Doorluchrigheyt des felfs Aardts-fticht

en landen , en der felver Ingefetemen

,

uyten wegen de Stadt, diredtelijk noch
indireótelijk geenfints befchadigt , noch
de Geeftelijkheyt, noch de Keurvorfte-

lijke Dienaars in de Stadt beledight ful-

len worden , en ingeval meergemelde
Keurvorftelijke Doorluchtigheydt des

felfs Aardts-fticht , binnen of buyten
de Stadt in hare Rechten , Jurifdictie

en des felfs oefrening eenige inbreuk of
belet gedaan wierde, ofby aldiendaar

eenige vernieuwing in mocht gefchie-

den , daar door fich Keurvorftelijke

Doorluchtigheyt dés felfs Aardts-fticht

en Ingefetenen uyt en van wegen de
Stadt tegen dit Verdragh eenige fchade

mochten lijden, de felve te fullen ver-

goeden.

3. Op dat nu de Stadt Keulen by
voorgemelde dimiilïe van de vreemde
Volkeren in geruftheydt mach zijn en
blijven , en op dat de ruft en Vrede des

Weftphaal fen Kreyts mach onderhou-
den werden , fal de Stadt het foo ge-

noemde Bamphielfe Regiment uyt haar

dienft ontllaan, en met vry geleyd voor
de uyttocht voorfien , en geenerhande
vreemde Volkeren in 't toekomende,
buyten het geval in Art. u/t. §. geftalten

dan ook, occ. vermeit, innemen. Doch
fal de Stadt voor de voorfz. dimiffie , of
ten minften op den felven tijdt , en
volgens den laatft tot Bylefeld gehou-
den Weftphaalfen Kreyts-dagh, izoo
man van de ingewillighde manlchap,
op de koften van de voorgemelde
Krcyrs, tot hare verfekeringe mogen in

nemen , en niet alleen defe , maar by

aldien fy het noodigh achten, noch
meerder
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meerder Volkeren van welgemeldte
Kreyts , of des felvcn uytfchrijvende

Vorften op haar begeeren onfeylbaar-

lijk en fonder uytftel te verwachten
hebben , en fich verder daar van verfe-

kert houden : En fal haar daar en boven
vry ftaan fijne Keyferlijke Majefteyt
nevens de drie Heeren Keurvorften,
Commiffarifen , tot de afdoeninge van
de tegenwoordige verfchillen, als ook
des noodts zijnde , de naaft-gelegene

Kreytzcn , om gelijke toefending van
Krijghs-volk op de voorfz. conditie,

en verfekering van betaling te mogen
verfoeken. De Burgermeefters en Raad
fuilen ook een gequalificeert Perfoon,

op 't goedt vinden van den Kreyts tot

Hooft en Commandant van gemelde
Kreyts- volkeren, die in de Stadt fuilen

komen , mogen voorflaan en noemen

,

doch fal gedachte Hooft, als ook de
mindere Officiers , volgens de laatfte

Krijghs-befluyt tot Bylefeld , van het

Directoria en andere Heeren Gedepu-
teerden , tot de tegenwoordige diffe-

renten geftelt en geconfirmeert wer-
den , en fuilen gemelte Volkeren , foo

lang in de Stadt Keulen fuilen leggen ;

de ordres van de Magiftraat volgen , en
wanneer het felve gelieft moeten uyt

trekken , en de Hooft en mindere Offi-

ciers en Kreyts-volkeren te famen in

Stadtsdienft aangenomen werden, met
defe voorwaerde nochtans , dat de Stadt

hier mede gene zijde fuilen kiefen , in-

geval, buyten hoop, eenige Oorlogh

,

tuffchen eenige Kreyts of Rijks- Stan-

den ontdaan mochte.

4. En dewijl nu de aangevangene
Fortificatien van de Stadt licht meerder
oorfaak fouden kunnen geven tot ge-

vaarlijker verwijdering en ftrijdighe-

den , en der felver het voltrekken van
de felve by dit punclum fecuritatis billijk

in confidentie behoorde te komen, foo

wil zijn Keurvorftclijke Doorluchtig-

hcyt om zijn vredelievend gemoet te

I

betoonen , toeflaan , dat met de felve
mach voortgevaren werden , met defe

I
voorwaarde , dat de Magiftraat van de

|

Stadt Keulen hier over een reverzaal
! uytgeven fal, te weten dat, in geval hier
namaals door Vonnis en recht inpojjef-

forio «ut pofiitorio uytgefproken wierde,
dat de plaats en grondt , waar op de For-
tificat ien gebouwt fouden mogen zijn

,

den Keurvorft en Aardts-flichts terri-

torium zijn , fy de felve fuilen doen de-
molieren , en alles in voorigen ftandt

,herftellen , of in vergelding aan het

Aardts-fticht hier over eenige andere
billijke fatisfactie doen, en de Lyge-
naars op wiens gronden de foden ge-

ftoken zijn , in gevolge van haar reedts

gegevene Declaratie , voldoen: En dat

ook door het gemelde foden fteken in

de genaamde Bergh-baan , de Stadt geen
nieuw recht fal mogen pretenderen.

f. Op datalledefwevendediffèren-
ten tuffchen fijn Keurvorflelijke Door-
luchtigheyt en gemelte Stadt Keulen te

haaftiger afgedaan , en de fecuriteyt

daar door te weyniger mochte gekrenkt
werden, foo fuilen alle en yajer hinc inde

pretenfien en aanfpraken , 't zy de felve

in litifpevdens zijn of niet, wat namen
de felve ook fouden mogen hebben , en
van waar de felve fouden mogen fpruy-

ten, voor het Keyferlijke en H. Rijks

Kamer-gericht tot Spier , volgens den
inhoudt van de jongfte Rijks affcheyt

Anno 1654. m<^e aldaar voorgefchre-

ven 6 peremptoriale termijnen, fonder

toelating eeniger in gemelde Rijks af-

fcheyt voorgefchrevene proregatien of

uytftellen , ten konften afgedaan , en

dat in fpecie in den termino probatoriali ,

by de wederzijdts aan te nemen Com-
miiïarifen adexaminandum tejles , adpro-

duftionem <& iranfmutstiottetn documen-

torum , vel injpe&ionem loet , en anders

genoemt , en foodanige Commiflïe van

de felve in beyder partyen tegenwoor-

digheyt ;';; loc» , namentlijk daar de docu-

(f 1) menta



(44)

menta voor houden zijn,het zy tot Keu-
len of tot Bon, verricht werden. En fal

fijn Keyferlijke Majefteyt ook onder-

danighft verlbcht werden , aan het

Welgemelde Kamer-gericht ernftelijk

te willen beveelen , dat de felve fooda-

nige ftrijdigheden volgens de voorfz.

aanleyding , ten langften binnen y Ja-
ren tijdt , a die inflitutus querela , afge-

daan en uytgefproken mogen werden

,

en fal dó dadelijke executie óesjudicati

a die Vublkaüonis , na eyfch der faken

binnen % of ten langften 6 Maanden
tijdt gefchieden, en alfoo detijdt in de-

fen Articul uytgedrukt , geobferveert

werden. En by aldien buyten verhoo-

pen, door des eens ofanders fchult, foo-

danigen tijdt te vergeefs mocht door-

geloopen zijn , foo fal 't de gehoorfame
party vry ftaan fich by dit vergelijk te,

houden, of anders zijn recht foodanig

te gebrnyken , als voor de oprechting

van dit vergelijk doen konde , of
mochte.

6. Ondertuflchen tot dat de bo-

ven-gemclde tegenwoordige toeko-

mende flrijdigheden,volgens de voorfz.

aanwijzing uyt de grondt wegh geno-

men en afgedaan zijn , fullenfoo fijne

Keurvorftelijke Doorluchtigheydt en
des felfs Aerdts-fticht,als de Stadt, queal

jura <&jurifdiftionalia , binnen en buy-
ten de Stadt in fuiken befit , detentie

,

exercitie of ufurpatie , als fich tegen-

woordigh een yder bevindt, continue-

ren en blijven.

j. Waar by meer Hooghftgemel-
de Keurvorftelijke Doorluchtigheydt

fich verder heeft bewegen laten , en
uyt kracht defes bewillight , dat , al-

waar 't dar, de Stadt haar volgens hare

meyning, buyten vertrouwen by den
voorfz. wegh der rechten, in 't een of
't ander tegens 't bovengemelde Ver-
dragh yets ondernemen mocht , dat als

dan fijn Keurvorftelijke Doorluchtig-
heyt niet viafafti, vet amorum , noch

ook binnen de 5Jaren a dato defes ver-

gelijks, metarreften, prohibitien , re-

prefalien , of executien fal voort varen

,

maar dat alfulke onverhoopte onderne-
mingen , als ook wanneer fupèf Jffto

fiatupoffejjïonit vel detentionit , exercitii

vel ufurpationis , in 't een of 't ander
punt, yet twijffëlachtigh mocht voor-
vallen , het felve aan boven-gemelde
Keyferlijke en des H. Rijks Kamer-
gericht wil verblijven: Mits dat de Stadt

verplicht zijn fal fich infgelijken als fijn

Keurvorftelijke Doorluchtigheyt van
allerhande dadelijkheyt te onderhou-
den , en met de cognitie van meerge-
melde Kamer-gericht hier over alle-

zints te vergenoegen , daar foodanige
twijffelachtigheyt , ratitne pofiefiionis ,

detentionis , exercitii vel ufurpationit f

foude mogen voorvallen, ofdat de ftrij-

dige punten fummarie,en alleen in twee
ftellingen , en dat binnen de tijdt van»

4- Maanden : als ook de A&adoorde
Rechtsgeleerden , die dair toe in de
Stadt Keulen van beyde partyen fullen

verkofen en onderrecht zijn, aange-
melde Keyferlijke en des H. Rijks Ka-
mer-gericht fullen overgefonden wer-
den , en fchuldigh zijn het felve daar

over fummarie , en ten langften binnen

3 Maanden, a die receptorum te erken-
nen , en de uytfpraak daar van in allen

deelen, tot dat de hooftfaak fal afgedaan
zijn, na te komen , blijvende ondertuf-
fchen beyde partyen , na 't expireren

van de gemelde 5 Jaren a dato defes in

hun voorige rechten , en 't geen het,

Keyferlijke Kamer-gerecht namaalsfal

gevonnift hebben , fal in alle deelen
nagekomen werden.

8. En niet tegenftaande men fich

alfoo in alles den wegh der rechten,

heeft gefubmitteert , foo kunnen echter,

by de beftemde Keyferlijke Commif-
fie, en daar toe Gedeputeerde Gefub-
delegeerde , ook andere vredelievende

Rijks en Kreyts, Keurvorften en Scan- .

den

.
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den , foo ver het een ydergoet dunkt,

de minnelijke middelen verfocht , en
daar toe gecoópereert werden. En na-

demaal het met fommige van de ftrij-

digheden alfoo gefchapen is , dat by al-

dlen de felve niet in der minne by ge-

leght werden , dat als dan de a&a voor
fommige Rechtsgeleerden in de Stadt

Keulen , van wederzijden daar noe ge-

kofe,n en onderrecht, binnen korten en
daar toe beftemden tijdt lullen geinro-

tuleert , het geinrotuleerde na Spier ge-

fonden , en aldaar van meergemelde
Kamergericht onderfocht kunnen wer-
den, foo foude men by fulke minnelijke

bylegging ook kunnen tenteeren, of,

en op wat wijfe beyde partyen hier over
mede tot een verftant fouden kunnen
gebracht werden.

9. Op dat nu het bovengemelde in

alle en yder zijne Pun&en en claufelen,

gelijk hier op geftelt , beftandigh zijn

,

en punctuelijk onderhouden mach wer-
den , foofal zijn Keyferlijke Majefteyt

foo door de hooghaanfienlijke H. H.
Keyferlijke Commiflarifen , als ook
door de Weftphaalfc Kreyts uytfchrij-

vende , en andere Vorften en Standen

,

en niet minder door zijn Keurvorfte-
lijke Doorluchtigheyt en de Stadt Keu-
len, onderdanighft en behoorlijk ver-

focht werden , dit tot wederzijdes fecu- •

riteyt ftrekkende Verdragh niet alleen

genadighlijk te willen beveiligen , en
Welgemelde Kamer-gerecht tot afdoe-

ning van de voorfz. ftrijdighedeh aan

te wijlen 5 maar ook het felve te willen

guaranderen , en fal de guarantie daar

van by Hooghftgedachte H. H. Key-
ferlijke Commiffarifen , hare Keurvor-
ftelijke Genade tot Ments , Trier en
Brandenburgh, als ook by de Weft-
phaalfe Kreyts en des felfs uytfchrij-

vende Vorften en Standen , en met
eenen by Allerhooghftgemelte Keyfer-
lijke Majefteyt verfocht werden K dat

fijne Keurvorftelijke Genade tot Ments
mach gemachtigt werden , ingeval buy-
ten alle hoop , defe verfekering en ver-
gelekenepun&a ineenigedeelen moch-
ten gekrenkt ofgebroken werden > vol-
gens de Rijks executions ordening en
affcheyt van 't Jaar i^y. §. foo fich
dan &c. tot redding van de geledeerde
party en onderhouding van dit verge-
lijk, de 5 Kreytfente befchrijven , en
volgens de voorfz. Rijks execution ver-
der te procederen 5 en fal Hooghge-
melde zijn Keurvorftelijke Doorluch-
tigheyt als ook de Stadt , namelijk die
gene die buyten vermoeden tegen dit
Verdragh en met gewelt mocht aangc-
taft werden, in fuiken geval , envoor-
namentlijk by de vertoeving van de
guarantie, volgens den inhoudt van het
Injirumentum Pacis Monafierio Obfna-
brugenfis , tot afweering van foodanigen
gewelt allerhande buytenlandtfe hulp
defenfive mogen gebruyken. Tot oor-
kond van 't welke fullen niet alleen de
noodige orginalia hier van vervaer-

dight, en fommige van de felve van
zijn Keurvorftelijke Doorluchtigheyt
tot Keulen , en des felfs Dom-Capittel
onderteykent en verfegelt, aan' de Stadt;*

maar ook andere van des Stad ts wegen'
infgelijks onderteykent en verfegelt aan
zijn Keurvorftelijke Doorluchtigheyt
en des felfs Dom-Capittel uytgereykt

werden , en verder exemplaria in den-

naam van de H H. KeyferlijkeCom-
miffarifen der felverH. H. Gefubdele-

geerde , en wegen de Weftphaalfen

Kreyts van zijn Hooghvorftelijke Ge-
nade tot Munfter het overige Kreyts

Directorium en tegenwoordige Kreyts-

Gedeputeerden onderteykent, verfe~

geit, in gelijken uytgereykï , en de Ra-
tificatie hinc hide binnen 7 dagen uytge- •

wiflelt werden.

(f3)- Neven=
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Neven-ieceSjtuflchen de Keur-
verft , en de Stadt Keulen.

TE weten : Na dat zich tuflchen zijn

Keurvorftelijke Doorluchtigheydt

tot Keulen , als ook Burgermeefteren

,

en Raadt der Stadt Keulen , na geflif-

den , en vereffenen punclofecurttatis-,

wegen de Sultzers,. en HefTelmannifche

zaak , gelijk ook wegen de Executie der

Vonniffen in 't Keurvorftelijke Offi-

ciaal Gerecht , uytgegaan, en geftreken

zijnde, noch eenige fonderlinge ge-

fchillen zijn fwevende, foo is 't dat de

Zelve met beyderzijds believen , door
de Keyferlijke Gefubdelegeerde op na-

volgende wijfe, door middel van dit

Neven-Reces, in dier voegen ook ver-

geleken , en vereffent worden , dat de
zelve zal van gelijken al evenwel weder
begrepen zijn,onder de guarantie, zijn-

de voorzien in 't Hooft-Reces. En wel,

eerftelijk, na dat by de alzoo-genaamde
Sultzen , en HefTelmannifche zaken,
zich alderhande difficulteyten geopen-
baart hebben, terwijlen wy de zijde van
zijn Keurvorftelijke Doorluchtigheyt
tot Keulen daar voor gehouden , dat de
Secretarius van 't Hooge Gerecht, zijn-

de gevelt den 6 Maert , van 't loopende
Jaar , hadde behoort tot de Executie ge-
bracht te zijn , maar de Burgermeefters,
en Raadt hebben het contrarium willen
fuftineeren , en dat haar daar mede was
op den toon getreden, en dan niets mo-
gen uytwerken verfcheyden voorfla-

gen , die wegen deze zake zijn tot Vre-
de gebracht , foo is eyndelijk met uyt-

drukkelijke Voorwaerde : dat dezen
cafus in geenen deele tot nadeel ftrek-

ken zoude, noch dat confequentie ge-

trokken konnen werden , en ook met
een aan de Partyen haar Rechtlijke de-
fenfie gereferveert zijn zal : Aldus ver-

eenight, en vergeleken , dat in de zake,
rakende den Heflèlman , en de beydc

Gebroeders Sultzers, in gevalle de in-

terceflie van zijn Hoogh Vorftelijke

Genade tot Munfter haar gewenfchte

effecT; niet zoude verkrijgen , volgens

de uytgedrukte Inhoudt des 7 Articul

te bevinden , in puntfofecuritatis daar in

i begrepen , brevior via juris fuper modo

procedendi , en hoe 't voorfz. Hooge Ge-
recht heeft verder te procedeeren , des

Kreyts Gerechts decifie verwacht,maar

ondertuffchen , en tot dat dezelve van
daar zal gebracht zijn, zullen de voorfz.

3 Perzoonen in cuflodia , daar in zy als

nu geftelt zijn , gelaten werden , en by
aldien zy dezelve violeeren , van de

Magiftraat na behooren geftraft wer-

den ; By aldien ook ondertuffchen

,

prudente caufa inflrucHom^ tuflchen zijn

Keurvorftelijke Doorluchtigheyt en de
Burgermeefteren , en Raadt fuper modo

procedendi, gelijk boven gemelt, kan een
minnelijk Accoort getroffen werden,
dat het zelve ten vollen zal onderhou-
den werden.

z. Van gelijken , mdemaal ook we-
gen Executie der Vonniffen uytgefpro-

ken door het Officialat-Gerecht in

Keulen , die dus verre ftrydigheden

,

en mifverftandenontftaanzijn, zulks

dat Burgermeefteren , en Raadt der

Stadt Keulen om affiftentie van hunne
Gewalt- Richter tot Executie, niet door
middel des Greven , maar door den
Officiaal zelfs immediaat, gelijkze ge-

weeft zijn, voorgegeven hebben, zul-

len verzocht werden , maar aan de zij-

de van Keur-Keulen heeft men zulks

geweygert , en op eene contrarie obfer-

Yantie, dewelke nochtans de Burger-

meefteren , en Raadt niet willen toe-

ftaan , zich beroepen , en alfoo van we-
derzijden het Poffefforium vel quafi

' dieshalven bepleyt worden. Op dat dan

|

de arme nootlijdende Partyen , dewel-

ke by 't voorfz. Officialat-Gericht haar

zaken door Recht , en Vonniffen ge-

wonnen hebben , niet langer mogen
hulpeloos
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hulpeloos gelaten werden : Soo hebben
de Burgermeefters, en Raadt opern-
ftigh aanraden van de Keyzerlijke Ge-
fubdelegueerde zich eyr.delijk uyt lief-

de tot Vrede zoodanigh verklaart, dat

tegens een Reverzaal van zijn Keur-
vorftelijke Doorluchtigheyt bewillight

Zijnde, daar in de JVlagiftraat zal ver-

zekert werden , dat deze Declaratie aan
't zelve in't minlte niet tot captie, voor-
oordeel , en nadeel zal geduyt werden ,

noch van wederzijden eenigh nieuw
Recht in quocunque pojjejforit aut petita-

rio daar door zal pretendeeren , ofhet
gene men heeft gehadt, vermindert
worden , binnen den tijdt van 4 Maan-
den a dato van dit Neven-Reces aan te

rekenen , dezelve haar-lieden Gewalt-
Richters op 't verzoek des G reven tot

voltrekkinge van de voorfz. VonnilTen
zullen laten volgen , en is van weder-
zijden daar by vorder veraccordeert ,

dat voor 4 onpartijdige Rechtsgeleer-

den , namentlijk de gronden,
en rechtmatigheden van beyde kanten ,

binnen de tijdt van een Maant na dato

'hitte inde zullen fchr i ftelijk ingebracht,

en de zelve ouderlingen ad contra agen-

dum , door 't middel van een fchrirtelij-

ke ftellinge , 't welk ook binnen een
Maant zal gefchieden , maar daar na
niet zal aangenomen werden * zal ge-

communiceert werden , maar in den
derden Maant ; die zoo van d'een als

d'ander kan in dezen proceffu ordinarii

pajjeflorii voorgevallen Probatoria afge-

daan , vordêrs alzoo zonder gedogen
van vorder handelinge dezezake voor
beflooten aangenomen , deActa, ge-

lijk volgens de Rechten gebruyklijk is

,

geinrotuleert, aan het Keyzerlijke Ka-
mer Gericht/»™ cieciJio?ie overgezonden,
die dierhalven ingebrachte decilie ge-

publiceert , aldus de zake onfeylbaarlijk

binnen gemelden tijdt van 4 Maanden
definitie afgedaan , en zoodanigh Von-
niffe van beyde Partyen zonder eenigh

tcgenfpreken , en provoentie in alles
ftnktelijk onderhouden worden , tot
dat 'er yets anders in Petitorio in be-
hoorlijke Plaatzen worde erkent , en
afgedaan. Ten oirkonde van 't welke
is dit tegenwoordigh Neven-Reces,
van de H. R Keyzerlijke Gefubdelc-
geerde , als ook van beyde Partyen ,
ondertekent , en verzegelt, en zijn daar
van aan Partyen de noodige Exempla-
ria behandight.

Aclum Keulen den 2 Januarii , 1672.

Van wegen deKeyzerl. Commillie, namentlijk,
zijne Keufvorüeüjke Genade tot Mentz.

L, S. Hetidri^nifftncUwst , ven Volraat.
L.S. ConfiantinTStrirarns,

In den naam van zijne Keurvorftelijke Genade
tot Triev

L. S. ^4nthon Sohier.

In den naam van zijne Keurvorftelijke Door-
luchtigheyt tot Brandenburgh.

L.S. CoiiradvanderHelt.
L.S. W.W.-ZUfptet.
L.S. Ez,echielvtn Spahbeim,
L. S. Chriftof2er,ihart.

Wegen Gulik, en Klevc.
L. S. Frans Fejl -van Cjiefe.

Wegen KIeve, cnGulik.
L. S. W. W -Blafpiet.

Wegen Padetborn.
L, S, Cafpar Philips van Kjtteler.

Wegen Naflauw Euang: deels.
L.S. JohandeTSeyer.

Wegen Werden
L. S. JohnnHraridt.

Wegen de Stadt Dortmunr.
L.S; JohanHrandt.

v idrecjuijitionem nomini confliiatis,

Num° ir.

Briefvan den Koningvan
Vrankrijkaan Luyk.

Bekoorende op Pag: 182.

't f~i Een Sr. de Maifons , ordinaris

VJ Edelman van onsHuys, u van

onzent wegen is gelaft te leggen , zaJ u

een nieuwe getuygenis geven van o 0. ze

affectie t'uwaarts, endezorge, diewy
dragen , ommete protegeerenen con-

ferveeren uwe liberteyt en NeutraÜtey t

tegens.
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tegens die van uwe Gebueren , die daar

op gedachten mochten nemen yets te

ondernemen : voor de refte het remit-

teerende aan 't gene u zal werden ge-

zeyt van onzent wegen door den gezey-

den Sr. de Maifons , omme ute expli-

ceren onze favorsble Intentie voor u :

wy zullen deze Brief niet langer ma-
ken , als om Godt te bidden , dat u

neme in zijne bewaringe. Gefchreven

tot Verfailjes den 7 April \6j%.

Getekmt.

Lovis.

Numo. ix.

Tra&aat van Afliftentie en
mutuelle defenfie , tuflihen den
Doorluchtighften Furft en Heer,
HeerFredrik Wilhem, Mark-Graaf
tot Brandenburgh , des H. Room-
fchen Rijke Eerts Cammerer en

Chur-Furft, (tot. tit.) ter eenre. En
de Hoogh-Mog: Heeren Staten Ge-
neraal der Vereenighde Nederlan-
landen , ter andere zijde.

Bekooreude op Pag: 104.

NAdemaal den Doorluchtighften

Furft, Heer Heer Fredrik Wil-
hem : Mark-Graaf tot Brandenburgh
des H. Roomfchen Rijks Eerts Cam-
merer en Churfurft (tot. titulus) ter

eenre. En de Hoogh-Mog: Heeren
Staten Generaal der Vereenighde Ne-
derlanden,ter andere zijde,goet gevon-

den hebben , dat ten aanzien van de te-

genwoordige gevaarlijke conjunóture

,

een Tra&aat van Afliftentie en mutuel-

le defenfie zal werden opgerecht : Zoo
zijn beyde daar toeten wederzij dtsge-

volmachtighde , namentlijk van zijn

Churfurftelijke Doorluchtigheydt tot

Brandenburgh , den Hooghweerdigen
Welgebooren Heer Otto, Vryheervan
Swerin , Heer tot Altendanbergh ,

Zochan en Wildenhofen , &c. Eerf

Cammerer van Chur en Mark Bran-
denburgh, enDom-Proft vandeStirs

Kerk tot Brandenburgh , Over Prefi-

dent, Geheym en Leen-Raadt van zijn

Churfurftelijke Doorluchtigheydt van
Brandenburgh , &c. Als mede den
Hoogh Edel gebooren Heere Lorentz.

ChriftofFer van Sommitz , Erf-Heer
tot.Grumbsdorf, DrenauenGerbero,
Erf-Cammererdes Hartoghdoms Hin-
ter Pommeren, &c. En den wel Edelen

Hoogh-geleerden Heer Framz Mem-
ders, Hof en Krijghs- Raadt van zijne

'

Churfurftelijke Doorluchtigheydt van
Brandenburgh , en van de zijde van de

Hoogh-Mog: Heeren Staten Generaal

den wcl-gebooren Heere^Godert Adri-

aan Baron van Reede , Vry-Heer van

Ameronge, GinkelenEelt, &c. we-

gens de Ridderfchap des Landts van

Uytrecht, ordinaris Gedeputeerde ter

Vergaderinge van de Hoogh Mog:
Heeren Staten Generaal , op Ratificatie

en Approbatie van beyder-zijts Princi-

palen 3 de naarvolgende Articulen be-

raamt en geüooten worden.

Aanvankelijk belooft Hoogh-gemel-
te zijne Churfurftelijke Doorluchtig-

heytdat dezelve in confideratie van de
algemeene zekerheydt en tot afliftentie

en defenfie van haar Hoogh-Mog: zoo
wanneer dezelve in de Vereenigde Ne-
derlanden of aangrenzende Plaatzen

,

door yemandt vyandelijk zou werden
aangetaft, een Armé van 20000 man
met den eerften en binnen den tijdt on-
der benoemt vergaderen en op de been
zal brengen , met dien verftande dat

van de voorfz. 20000 man 3000 te Voet
en tfcotePaèrt des noodts zijnde, op
't believen en goedtvinden van zijn

Churfurftelijke Doorluchtigheyt zul-

len blijven ffcaan in en aan zijne Weft-
phaalfche veftingen , tot verfekerheydt

en afbreuk van de vyanden , ommede-
zelvige veftinge daar mede te blijven^

bezet,



bezet , of wel naar gelegentheydt vol

gens Krijghs-gebruyk in 't geheel often
deele in 't velt te ageren.

II
Omme deze Armé te formeren , zoo

geven haar Hoogh-Mog: de helft der

werf-gelden, en zijne Churfurftelijke

Doorluchtigheyt de weder helft na pro-

portie , van 't welke zal zijne Churfur-
ftelijkeDoorluchtigheyt op zijne kollen

werven 4000 te Paert en 6000 te Voet

,

en tot koften van haar Hoogh- Mog:
mede 4000 Paert , en 6000 te Voet

,

zullende daar onder mede begrepen
zijn de noodige Dragonders en drie van
dien tegens twee te Paert en een man te

Voet geproportioneert en geftelt wer-
den.

III.
Op 't boven gefpecificeerde aantal

om te werven,geven hare Hoogh-Mog.
op yegelijke man te Paert 40 Rij ksdaal-

ders,en op yeder man te Voet 10 Rijks-

daalders, komt voor de helft van het

gantfche Corps de zomme van zoo en
zoooo Rijksdaalder*.

IV.
Haar Hoogh-Mog: zullen alle deze

werf-gelderen terftondtby 't voltrek -

ken van dit Tractaat , betalen in Ham-
burgh of tot Bremen , waar tegens zijn

Churfurftelijke Doorluchtigheyt zich

verplicht , binnen den tijdt van twee
maanden van date der ontfange werf-
gelderen met -de voorfz. Armé van
20000 man naar proportie als boven te

Zullen gereet zijn, en dezelve effecti-

velijk tot beyderzijts defenfie,fekerheyt

en welvaren te laten filteren , marche-
ren en ageren.

V.
Tot onderhoudinge Zullen haar

Hoogh-Mog: mede betalen de helft

,

en zijn Churfurftelijke Doorluchtig-
heyt de verdere helft , zulks en in dien
voegen dat de Cavallery op 16 Regi-j
inenten , en yegelijk Regiment ten!

(49)
minften op 5-00 man in ÓCompagien

,

maardelnfantery op ii Regimenten,
yegelijk Regiment op een 1000 man,
in 10 Compagnien geformeert , en op
yegelijk Regiment te Paert op de Prime
Piane , of Officiers by de Compagnien
en gemeene, eene zomme van 4767
Rijksdaalders qo ftuyvers Hollandts

,

en op yegelijk Regimentte Voet 41004.
Rijksdaalders 4 ftuyvers Hollandts,daar
en boven op yegelijk Regiment ftaff

voor zoo veel van dezelve zullen wer-
den goet gedaan no Rijksdaalders be-
taalt , en ter maant yegelijk gerekent op
30 dagen of iz maanden in 't jaar geno-
men , promptelijk voldaan zullen wer-
den.

VI.
Daar en boven zal maandelijkbyhaar

Hoogh-Mog: tot den generalen StafF,

mitfgaders tot onderhoudt der Artille-

rye 'bedienende en voorzorge voor de
Paerden daar toe noodigh, als mede tot

allerhande dagelijks voorvallende uyt-
gaven tot munitie fchanfen , gereet-

ichap, geweer, Linrey, Kondtfchap-
pen , uytzendingen en diergelijke on-
vermijdelijke noodtzakelijkheden , ad
caflam werden betaalt , een zomme
van J4841 Rijksdaalders.

VII.
Zijne Churfurftelijke Doorluchtig-

heyt zal nochtans vry ftaan dezelve na
zijn believen en goetvinden , zoo als

het dezelve volgens het Krijghs-ge-

bruyk, en tot verrichtinge der voor-

vallende operatieten beften zal indicee-

ren , om de Regimenten en Compag-
nien te mogen verfterken of verfwak-
ken, alleenlijk dat hét Corpus daar door
nieten werde vermindert, maar ten al-

len tijde blijven beftaan opjioooo man
en Combattanten.

VIII.
d'Artillerye bedienten en 't gene daar

toe van noode is , aan Stukken , Arno*

nitie , Wagens, Karen , Paerden , als

(g) -anders
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anders zal zijn Churfurftelijke Door-
luchtigheyt altemaal op zijne koften

verfchaftenenftellen , zullende alzul-

ke Artillerye beftaan in fo (lukken ,

meten beneffens al 't gene aan kogels

,

Amonitie , Item Officieren en Artille-

rye bedienten daar toe van nooden is.

IX.
De onderhoudinge, van de Armeen

fubfidien de welke haar Hoogh-Mog:
invoegen voorfz. daar toe maantlijk

moeten betalen , zullen haren aanvank
nemen van dagh en datum > op dewelke

aan zijn Churfurftelijke Doorluchtig-

heyt de werf-gelderen effectivelijk zul-

len werden uytgekeert , zoo nochtans

dat haar Hoogh-Mog: op de eerfte loo-

pende maant , niet meer als de helft

,

maar in de andere maant zal haar geheel

contingent der fubfidien en maantlijk

onderhoudinge , voor zoo veel daar in

haar Hoogh-Mog: naar proportie als

vooren is competeerende moeten wer-

den betaalt.
,

X.
Daar en tegen zal zich Zijn Churfur-

ftelijke Doorluchtigheyt verobligeeren

na verloop van alzulke i maanden , na
dato der ontfangen werf-gelderen , om-
me die Armé van 20000 man compleet

te leveren , en tot fecuriteyt van beyde
deelen , zoo als het de conjuncture van
tijden des Krijghs-faifoen en andere

circumftantie zullen vereyfchen en aan

vant geven vyandtlijk te ageeren.

XI.
Dan fal haar Hoogh-Mog: naar ver-

loop van alzulke twee maanden, vry

ftaand'Armé ten deeleofin't geheel

,

wanneer en Zoo menighmaal het zal

believen door haar daar toe geftelde

Commiffariffen , met en beneffens de
CommifTarifien by zijn Churfurfte-

lijke Doorluchtigheyt daer toe te or-

donneren te laten monfteren, envifi-

teeren, en zal ook by haar Hoogh-
Mog: van de voorfz. fubfidien naar

proportie Zoo veel minder betaalt wer-
den als by de fucceffive monfteringe
minder getal van Peerden en Voet-
knechten ofte Dragonders bevonden
zoude mogen werden.

XII.
Haar Hoogh-Mog: zullen de Pen-

ningen gerequireert tot het voorfz. on-
derhoudt ten aanvank van yder maent,
promptelijk en in baren gelde binnen
Hamburgh ofBremen voornoemt doen
betalen in handen van de geene die daar

toe van wegen zijne Churfurftelijke

Doorluchtigheyt zal wezen geauthori-

feert , de welke dan voorts de particu-

liere betalinge zal nemen, en neemt
mits dezen tot des felrs lafte

XIII.
Ende werdt daar beneven ook van

nuafvaftgeftelt, dat de voorlz. Armé
by provifie zal werden onderhouden en
by een blijven, voor den tijdt van vier

lopende maanden , fchoon genomen
haar Hoogh-Mog: in de yoorfz. tijdt te

Lande niet zoude mogen worden ge-

.

attaqueert , en dat dien volgende de
voorfz. uytgeloofde fubfidien of pen-
ningen van onderhoudt, ook voor den
zelven tijdt zullen moeten vaft ftaen

,

tot welken preftatie haar Hoogh-Mog:
haar dan by deze obligere , en foo wan-
neer binnen den voorfz. tijdt van vier

maanden , de ruft en vriendtfchap albe-

reyts zoude mogen wezen herftelt, zoo
zullen echter de voorfz. fubfidien voor
volle maanden vaft ftaen. Maarbyal-
dien naar omloop van drie maanden

,

en zulks indenlaatften vierden maant
de voorfz. ruft en vriendtfcha'p albe-

rey es mochten werden herftelt, beloove
haar Hoogh-Mog: nóch een maant»
en over zulks vijfmaanden folts te be-

11

talen.

XIV.
De voorfz. fubfidien zullen alzoo

van vier maanden tot vier maanden
1 continueren , zoo lange den Ooriogh

zal



lal komen te duren , in voegen dat -door

de genade van Godt Almachtigh de
Vrede in de eerfte, tweede, of derde

van yeder van de voorfz, vier maanden
wederom getroffen vverdende , haar

Hoogh-Mog: niet te min voor de be-

talinge van de voorfz. vier volle maan-
den fubfidicn Zuilen moeten vaft ftaen

,

en die aan zijne Churfurftelijke Door-
luchtigheyt doen betalen , en by aldien

zoodanige Vrede in de voorfz. vierde,

of laatfte maant zoude konnen werden
verkregen en geratificeert , zulks dat de
voorfz. Armé zoude konnen werden
gerednceert en afgedankt , zullen haar

Hoogh-Mog: in zoodanigen cas , des

niet tegenftaande noch een geheele
maant fubfidien aan zijn Churfurfte-
lijke Doofluchtigheyt om de volkeren
volkomentlijk wederom af te voeren
en te licentieren betalen.

XV.
Zijne Churfurftelijke Doorluchtig-

heyt zal van zijne volkeren albereyts

op de been hebbende , zoo vele troupen
en Soldaten als immer mogelijk , naar
des zelfs Weftphaalfche Landen doen
marcheren en inquartieren , waar he-
nen ook de nieuwe geworvene, en de
gantfche Armé vervolgens en naar ver-

loop der twee maanden , van dato der
betaalde werf-gelderen , met en benef-

fens de Artelerye zal gaen, en tot de
actie tegen de vyanden en haar adhe-
renten paraat gehouden werden.

XVI.
Wanneer d'Armé veerdigh en op

de been zal zijn gebraght , als dan zul-

len alle hooge en mindere Officiers

,

beneffens de Soldatefque te peerde en
te voete van zijn Churfurftelijke

Doorluchtigheyt een Eedts-plicht wer-
den genomen , en zweere dat zy zij-

ne ChurrFurftelijke Doorluchtigheyt

houw
, getrouw en gehoorzaam zullen

wezen , in 't geen daar toe zy zouden
inogen werden geordooneert en ge-
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commandeert , goetwilligh en geerne
ook ongeweygert verrichten , onder
deze verklaringe nochtans in cas fïch
mochte begeven, dat de voorfz trou-
pes, in 't geheel, of ten deel, in 't gebie
van haar Hoogh-Mog: ofop de andere
gront en bodem mochte werden ge-
bracht om aldaar te ageren , of eenige
dienften te doen , als dan zullen ook
alle voorgemeke hooge en mindere
Officieren, en Soldaten gehouden zijn,

omme den zelven eedtte doen aan haar
Hoogh-Mog: en aan de Commiffarj-
zen , dewelke zy daar toe zullen aan-
ftellen , ook daar aan verbonden blij-

ven , zoo lange zy op het territoir van
haar Hoogh-Mog: zijn en geimployeerc
werden : Edoch referveren haar als

dan de Churfurftelijke Doorluchtig-

heyt hooge Officieren de volle Jurif-

didtie en Krijghs-difcipline over hare

onder-hebbende Regimenten , zonder
eenige indracht of verminderinge, ge-

lijk dan ook ter contrarie in cas goet
gevonden mochte werden , dat haar

Hoogh-Mog: eenige van hare volke-
ren deden conjungeeren met d'Armé
of troupes van zijne Churfurftelijke

Doorluchtigheyt , en dat met deze ge-

conjungeerde volkeren, op zijne Chur-
furftelijke Doorluchtigheydt territoir

moefte werden geageert , dat als dan
zulke Statifche volkeren , om den zel-

ven eedt aan zijn Churfurftelijke Door-
luchtigheyt ofaan des zelfs gevolmach

-

tighrïen te prefenteren , en den zelven

naar te komen, verobligeert zijn.

XVII.
Het opper-commando over d'Armé,

is en blijft by zijne Churfurftelijke

Doorluchtigheyt , en zal dezelve zulks

ten allen tijden , in cas hy door zwak-
heydt , of door Godes gewelt daar aan

nieten mochte werden verhindert, in

eygener hooger Perfoon refpicieren :

dezelve heeft ook belooft en toegezeyt,

gelijk hy belooft en toegezeyt in krach-

(S O te
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te dezes , dat hy alle deze volkeren zoo
lange de zelve in conformké van die

Tractaat van Afliftentie zullen ageeren

en by een blij ven , precijfe en met ernft

daar toe aanhouden en aanwijzen , dat

Zy by alle voorvallende occafie , zich

Zonder* onderfcheyt, zoo ten beften

dienfteen fecuriteyt van haar Hoogh-
Mog: als van zijne Churfurftelijke

Doorluchtigheyt zullen gebruyken.

XVIII.
En gelijk het zijne Churfurftelijk

Doorluchtigheyt verftaat, om aan een

capabel en gequalificeert Perfoon het

Generalaat van deze Armé op te dra-

gen, zoo zal de zelve de welke zijne

Churfurftelijke Doorluchtigheyt daar

toe komt op te ftellen , fchuldigh en ge-

houden zijn volgens en inconformitc

van een ren verzaal by hem onderge-

fchreven en gefegelt haar Hoogh-Mog:
te belooven en te verzekeren,dat hy alle

deAniculen en pointen van ditTractaat

neerftclijk fal achtervolgen,en naar den
inhout van dien hem precijfe gedragen.

XIX.
Hoe en op wat wijze de Krijghs-ope-

ratien ten gemeenen beften van beyde
deelen zuHen werden aangevangen en
voortgezet, zulkx zal t'elkens tuflehen

Zijne Churfurftelijke Doorluchtigheyt

en haar Hoogh-Mog: gevolmachtighde
met advis yan den Heere Prince van
Ofange, als by haar Hoogh-Mog: aan-

geftek als Capiteyn Generaal voor de
aanftaande Expeditie als zijn Hoogheyt
prefent is , werden overleyt en beraat-

ilaaght , en zulkx over deze conditie

,

dat zoo wanneer deze Armé tot defen-

fïe van Landen en Steden,haar Hoogh-
Mog: toebehoorende • of met derzel-

ver Garnifoen befet zijnde,foude moe-
ten ageeren en geimployeert werden,
dat als dan het goetvinden van haar

Koogh-Mog: gevolmachtighde als bo-
ven in de Confultatien zal moeten pre-

valeren , en't z&lve werden achter-

volgt ; maar als de voorgenome Krijgs-

Actie de fecuriteyt en verfekeringe van

zijne Churfurft. Doorl. Steden en Lan-
den mochten concerneren , in zulken

gevalle zoude het advis en opinie van

zijnChurfurftl. Doorl. of van defielfs

Gevolmachtighde prevaleren en ter

executie werden geleght.

XX.
Waar by dan verder is veraccordeert

en bedonge,dat fchoon deze d'Armé in

't geheel of voor een gedeelte van dien

op den gront en bodem van haar Hoog-
Mog: mochte werden gebracht , en al-

daar mochte ageeren , evenwel het Op-
per-commando en 't gene daar van zoo
over 't geven van 't woort als anderzints

is dependerende , aan zijne Churfurfte-

lijke Doorluchtigheyt zal verblijven >

zoo en wanneer dezelve in eygen Per-

foon d'Armé zoude mogen Comman-
deren ; zonder echter zijn Churfurfte-

lijke Doorluchtigheyt in zulken geval-

le het Opper-commando niet felfs exer-

ceren, als dan verblijft het zelve met
het gene/iaar van dependeert, aan den
genen de welke by--haar Hoogh-Mog:
als Generaal zalwerden aangeftelt , zoo
nochtans , dat dezelve ook metalzluke

CommiiTïe om haar volk tecomman-
deeren als Chef, moetwezen verzien

,

en dat dezelve geen geringe chargie

dragedan de gene die zijn Churfurfte-

lijke Doorluchtigheyt Arme is com-
manderende. Gelijk wederom wanneer
haar Hoogh-Mog: Armé in 't geheel of
voor een gedpelte van dien op den
gront en bodem van zijne Churfurfte-

lijke Doorluchtigheyt mochte werden
gebracht,en aldaar moefte ageren,even-

wel bet Opper-commando en 't gene
daar van zoo over 't geven van't voor/z.

als anderzins, is dependerende aan de
hoogh-gemeldte Heere Prince van
Orange , als Capiteyn Generaal zal ver-

blijven , zoo wanneer dezelve in Per-

foon d'Armé foude mogen comman-
deren 5

.
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deren , zoude echter zijn Hoogheydt
het Opper-commando in Perfoon niet

exerceren , als dan verblijft het zelve

met het gene daar van dependeertaan
dengenen die byzijn Churfurftelijke

Doorluchtigheyt als Generaal zal we-
zen aangeftelt , zoo nochtans dat de
zelve ook met zulke commiffie om
zijne ChurfurA.Doorluchtighayts volk

te commanderen als Chefmoet wezen
voorzien , en dat de zelve geen gerin-

gere charge drage, dan de gene die haar

Hoog-Mog: volk is commanderende.
XXI.

En gelijk beyder zijts Hooge Princi-

palen en Contrahenten by dit Tractaac

geen ander oogemerk zijn hebbende

,

als'orn den zoo duyr gekregen Vrede
en Ruftant in hare onderhoorige Pro-
vintien en Landen te conferveren,maar
geenfins omme yemant te beledigen of
fe offenceren. Alzoo is exprelle^ijk by
dezen bedongen dat deze Armé anders
niet zal werden gebruykt , als in zooda-
nige occafie en gelegentheyt, zoo wan-
neer yemant mochte ondernemen van
defTelfs of door zijn adherenten en
Bontgenootenyhaar Hocgh-Mog: Lan-
den , Veilingen en onderdanen in de
Vereenigde Nederlanden , of onder
haar Hoogh-Mog: gebiedt gehoorige,
of met haar Guarni oen bezette Plaat-

zen en Veilingen , met oorlogh en da-

delijkheytaan tetaften,en vyandelijk te

tracr.eeren
;
in welken gevaliezijn Chur-

furftelijke Doorluchtigheydt gehouden
Zal wezen haar Hoogh-Mog: t'haarder

requifitie en vermaan met deze Armé
faffifteren tegen den attaquant en zijne

adherenten vyandelijk te ageeren , en
alle afbreuk aan dezelve te doen.

XXII.
• Op dat ook de onkoften tot onder-
houdinge der Armé , des te lichter mo-
gen werden gevonden en opgebracht

,

zoo zalmen trachten de landen haar
vyandelijk verklaart hebbende , onder

contributie te ftellen; welke contributie
voor zoo veel daar van naarafkertinge
der onkoften zal komen over te fchie-
ten , zullen tot voordeel en profijt van
beyde de hooge Contrahenten , egalijk
aangeleyt en verrekent werden,

XXIII.
Wanneer de voorfz. Armé heeft be-

gonnen effeclivelijk te ageeren , zal

geen van de beyde hooge Partyen vry
liaan , met den attaquant ofzijn adhe-
renten te maken eenigc Vrede of ftil-

ftant van wapenen, anders dan geza-
mentlijk en met gemeen confent en be-
williginge : Welke bewilliginge geen-
zins van beyde hoge Partyen zal mogen
werden gedificulteerr, zoo wanneer een
yeder door het maken van Vrede kan
werden herftelt , of geconferveert in
dien urant , in de welke hy voor 't aan-
gaan van Oorlogh is geweeft j en by al-

dien tot eenige negotiatie, het zy van
Vrede ofTreves voor eenigeJaren fou-

de mogen werden getreden , dat geen
van beyde de hooge Partyen negotiatlie

Zal mogen beginnen, zonder partici-

patievan de andere , en zonder aan die

zelve op dien eygen rijdt en zoo ipoe*

digh als voor hem zelfs te procureren de
gerequ ireerde faculteyten zekerheyc
omme zijne Miniilers te zenden, op
die plaatzen alwaar getradteert en ge-

handelt zal worden. En zullen de voor-
noemde hooge Partyen aan hare Mini-
ftersd'een den anderen ookfucceflive-

lijk en vantijdt tot tijdt communicatie
geven van al het gene in de voorfz. ne-

gotiatie zal komen voor te vallen. Zul-

,

len ook de voorfz. hooge Partyen niet

buytende voorfz. Vrede of Treves met
den voornoemden Attaquant en zijne

adherenten ,. zonder d'een den andere

te doen herftellen in de pofïèfïie van

Steden en Plaatzen zoo hy zulkx be-

geert , mitfgaders 't gebruyk van Reeb-
ten en munimiteyten, die dezelve hoo-

ge Partyen refpe&ivelijk behooren. , en

(g 3) daat
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daar van zy joüiffeerden voor dato van

den voorfz. Oorlogh , en zonder ook

van den attaquant en zijne adherenten

,

d'een ten aanzien van d'anderen te be-

dingen , de zelve Rechten , munimi-

teyten, Exemptien en Prerogativen die

hy voor zich zelfs komt te bedingen ,

ten ware de voorfz. hooge Partyen met

den anderen anders quamenteconve-
nieren , en zal generalijk regard geno-

men werden , dat de holftiliteyten zoo

weltegens den een als den anderen van

de contrahenten te gelijk opgeheven

werden.
XXIV.

De Generaals , Collonellen en Com-
mandanten van de Armé en Troupen ,

zullen gehouden zijn allentbalven goe-

de ordre te houden , en aan een yege-

lij k te laten wedervaren behoorlij ke en

fpoedige J uflitie.

XXV.
Zoo wanneer zijne Churfurftelijke

Doorluchtigheyt zich voor zijnhoogé

Perfoon en eenige van deflelfs Steden ,

bezet , met het Guarnifoen van haar

Hoog-Mog:zoude mogen bevinden,zo

zal het de zelve vry ftaan,zijnLijf-guar-

dete Paert van 200 Paerden of min-
der , by zich te houden , en zullen zul-

ke alsdan op geen andere dienften en
wachten vermogen achtinge te nemen
noch gcemployeert te werden, als dat

zy op zijn Churfurftelijke Doorluch-
tigheydt hooge Perfoon reguardt ne-

men , ook by niemandt werden ge-

commandeert, alsby zijnChurfurfte-

lijkeDoorluchtigheyt,veel minyets on-

dernemen het welk tot prejuditievan

beweeringe en bezittinge der voorfz.

Plaatzen met haar Hoogh-Mogt Guar-
nifoen bezet zoude konnen ftrekken.

XXVI.
Ook zal zijn Churfurftelijke Door-

luchtigheyt vry liaan om in een van des

zelfs Kleeffe Steden met haar Hoogh-
Mog: Guarnifoen bezet , een Maga-

zijn op te rechten , Hellende aan de zel-

ve t'elkens de noodige Amonltie voor

billijke waardye, en alzulken prys als

haar Hoogh-Mog: die zelfs in koopen

,

en wilden overlaten , ten ware dat haar

Hoogh-Mog: de zelve zelfs van noode
mochte hebben.

XXVII.
Vorders Zoo zal tuflchen de beyder

hooge Contrahenten overwogen en
overleyt werden, wat alsnoch tot meer-
der en andere middelen tot confervatie

en wederbrenginge des Vredens , mitf-

gaders tot reftabileringe van de gemee-
nerufteen fecuriteyt door nadere ver-

binteniflè als anders zoude konnen e»
dienen voorgenomen te werden. En
zullen haar Hoogh-Mog; voornament-
lijk met deHeerenHertogen van Brunf-

wijk , ten minften met hare Furftelijke

Doorluchtigheden Hertogh George
Wilhem , en Hertogh Rudolf Augu-
flus , zoo veel mogelijk is tracteeren y

omme de zelve mede tot het Traótaac

van affiftentiete brengen.

XXVIII.
Alle en yegelijke pointen en Articu-

len voorfz. belooven beyde zijts Con-
trahenten oprechtelijken onverbreeke-

lijk te zullen naerkomen, en dezelve in

allen deelen ook met trouwe en goede
geloove erFeótivelijk adimpieren.

Tot meerder beveftinge ennaarko
minge van dien, zo zijn hier van twee al

eens luydende Inftrumenten gemaakt

,

en door de Gevolmachtighde by beyde
de hooge Contrahenten daar toe fpecia-

lijk gedeputeert , onder gefchrevenen
bezegelt geworden , {lellende de Ratifr

catie van dien binnen den tijdt van ee
maant na -dato dezes , of wel eerder i

doenlijk in behoorlijke forme werde;
1

overgelevert en uytgewiflèlt.

Aldus gedaan , geaccordeert en ge-

floten onder de Signaturen en Pitfers
'

van de refpeótive Heeren Gedeputeer-

den in de voorfz. Procuratie vermeit.,'-

Tot



(55^

Tot Collft aandcSpree, den 26 April

ouden , en den 6 May , nieuwen Stijl ,

Annoiójz.

O//0, Frykeer van S-werin.

(L.S.)

Lorentz Chrifiojferv. Sommits.

(L.S.)

Frantz. Memeiers.

(L.S.)
Godert B. v. Reede, Heer tst Ameronge.

(L.S.)

Num°. 15.

.Wy Don Emanuel Francifco de
Lyra}Introdudeur der AmbalTadeurs
in Spaenjen,en Extraordinaris Afge-

vaerdighde by de Heeren Staten Ge-
neraal der Vereenighde Nederlan-
den.

Behorende op Pag. 198.

DEwijl de gefeyde Heeren Staten

door hun Gemachtighden hebben

i bekent gemaakt , dat zy behoorden te

weten wat men zich van de Koningin j

mijn Meefteres, beloven kon , ingeval

de Chriftelijkfte Koning eenige landen,

,

lieden, of plaatzen,onder de heerfchap-

py der geieyde Heeren Staten ftaande,

ofin de welken zy hun bezettingh heb-

ben , quam aan te taften , zoo is 't dat

hare Majefteyt, na dat men zulks aan

haar heeft vertoont, door de byzondere

jyver tot de behoudenis van 't lichaem

(van Nederlant bewogen, goetgevon-
j

(den heeft, dat wy zouden verklaren en I

sbeloven , gelijk wy door deze verklaren
j

en beloven, dat Zoo dikwijls en menig-
ffnalen de gezeyde Heeren Staten door
vrankrijk directelijk, of indirectelijk

5n de gezeyde landen , fteden , ofplaat-
Zen aahgetaft zullen worden , hare Ma-
jefteyt y fchoon zy zich door geen ver-

"ragh daar toe verplicht bevindt , on-
erftant aan hen zal doen met alle haar

Krijghsbenden , en op alle wijfen , die
,

aan haar mogelijk zullen zijn. Maar
indien, uyt oorzaak van deze byftant

,

hare Majefteyt , door de gezeyde Chri-
ftelijkfte Majefteyt , in eenige van haar
Staten aangetaft wierdt , zoo zal men in
dit geval alle de heyrkrachten van weer-
zijden met gemeene over-een-koming
in alle d'aanflageri doen werken , die
voor d'onderlinge onderftanden , en
voor de gemeene welftant nootzakelijk
geoordeclt zullen worden. En wy be-
loven van dit boven ftaande de ratifica-

tie en bekrachtiging van hare Majefteyt
in goede en behoorelijke vorm binnen
de tijt van twee Maanden te verwerven.

Gedaan in den Haegb, den
• 7 van December, 1671.

D'Ondergeteekende Gemachtigden
van de Hoogh-Mog. Heeren Sta-

ten Generaal der Vereenighde Neder-
landen , de verklaringhen belofte, he-

den door mijn Heer Dom Emanuel de
Lyra , Extraordinaris Afgevaafdigb.de

van Spanjen, uyt de naam , en van we-
gen hare Majefteyt gedaan, verleent en.

geteekent, gefien en rijpelijk overwo-
gen hebbende, endaar mede over een
komen willende , hebben, uyt de naam,
en van wegen hun Hoogh-Mogenden ,

verklaart en belooft, verklarende en be-

lovende dat , behalven de verplichting,

die alree voqr hare Majefteyt is verkre-

gen , door middel van de Garantie van

het Vrede-verdrach , t'Aken , op de

tweede van Maymaant , 1668. tufTchen

de twee Kroonen gefloten, (welke Ga-
rantie , door hun Hoogh-Mog :belöoft,

hun volle kracht en vermogen behoudt)

zoo dikwils en menighmaal hare gezey-

de Majefteyt door Vrankrijk direcle-

lijk of indirectelijk in de Lantfchappen,

landen , fteden , ofplaatzen , die aan de

gezeyde Koning van Spanjen toebe-

hooren , ofinde welken zijn Majefteyt

bezcu
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b^zettingh zal hebben , aangetaft zal

worden , hun Hoogh-Mog. met alle

hun Krijghsbcnden , en op alle wijfen ,

die aan hen mogelijk zullen zijn, aan

zijn Majefteyt onderftandtzullendoen.

Maar indien , uyt oorzaak van deze by-

ftant , hun Hoogh-Mog. door de Chri-

ftelijkfte Korring, ineenigen der Lant-

fchappen , Landen,Steden,of plaatzen,

die aan hen behooren , of in de welken

zy hun bezettingh hebben , aangetaft

wierden , zoo zal men alle de Heyr-

krachten van weer-zijden metgemeene
over-een-koming in alle d'aanflagen

doen werken , die voor d'onderlinge

onderflanden , en voor de getneene

welftant nootzakelijk geoordeelt zullen

worden. En de gezeyde Heeren Ge-
machtighden van hun Hoogh-Mog. ne-

men aan door dit tegenwoordige de
ratificatie en bekrachtigingh van hun
Hoogh-Mog. in goede en behoorlijke

vorm binnen twee maanden te leve-

ren.

Gedaan in den Haegh, den

1 7 van December, 1671.

Wy Don Emanuel de Lira , In-

troducteur der AmbafTadeurs in

Spanjen,en Extraordi naris Afgevaer-

dighde des Konings by de Heeren
Staten Generaal der Vereenighde
Nederlanden.

DEwijlhetaan de Koningin, mijn
Meefteres, belieft heeft d'Acte en

handelingh, die wy den. 17 ran Decem-
ber leftleden geteekent hebben , t'ap-

probeeren en goet te keuren , en dewijl

des Cdfs voltrekking een openbare Oor-
logh tegen de Chriftelijkfte Koning
met zich zou mogen liepen , zoo heb-

ben wy j tot enger verbintenis> en groo-

ter zekerheydt der gezeyde Heeren
Staten, verklaart, en belooft, gelijk

wy door deze tegenwoordigen verkla-

ren en belooven , dat , ingeval van een

formele en gemeene rupture en bre-

king met Vrankrijk , haar Majefteyt

daar na geen fchorffingh van Wapenen
met de gezeyde Koning zal makan

,

dan gezamentlijk , en met toeftem-

ming der gezeyde Heeren Staten. Maar
indien 't gebeurde dat men in hande-

lingh quam te treden , 't zyom Vrede ,-

ofom beftant voor eenige jaren te ma-
ken , zoo zal haar Majeiteyt zulks niet

aanvangen , zonder het zelfde aan de

gezeyde Heeren Staten deelachtigh te

maken , en zonder ter zelfde tijdtjvoor

hen , zoo wel als voor haar , het vermo-

gen , en de zekerheyt te bevorderen ,

die vereyfcht en nootzakelijk is om hun
Minifiers of Bedienaars ter plaats te zen-

den , daar men handelen zal* gelijk

ook niet zonder achtervolgens van tijdt

tot tijdt aan hen al't geen bekent te ma-
ken , 't welk in de gezeyde handelingh

zal gebeuren. Haar Majefteyt zal ook
niet tot de gezeyde Vrede, of tot het

gezeyde beftandt toetreden , zonder de
gezeyde Heeren Staten daar in te be-

grijpen, en hen(zoozy 't dus begeeren)
'

te doen herftellen in de bezittingh der

Landen , Steden en Plaatzen , !en in de
bezittinge der Rechten en Vryheden,
die zy voor d'Oorlogh hadden en beza-

ten , en zonder van de gezeyde Chrifte-

lijkfte Koning de zelfde Rechten, Vry-
heden, uytzonderingen en andere pre-

rogatien of Voorrechten voor de gezey-

de Heeren Staten te bedingen , als voor

j

haar zelve : 't En zy haar Majefteyt , en
de gezeyde Heeren Staten anders daar

in verdragen.En van 't geen,dat hier bo-

ven ftaat, belaften wy onsdeRatifica-

|

tie en bekrachtigingh in goede behoor- i

]

lijke forme van haar Majefteyt van
1 Spanjen binnen i Maanden te vcnver-

1 ven.
GtdaanmdcnHagt , den GeteeheHt

I tl van Februarii , 1671.

Don Emanuel Francifco de Lira.

Maiufcf
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Num°- 14.

Manifeft van zijn Koninklijke
Hoogheyt den Hertogh van Sa-

voyen, teger.s de Sereniffime

Republijk van Genua.

Behoorende op Pag. 2x1.

De Craaf Catalano AfierifHeer van Ma-
glianoj Perrere en Caflilinaldo , Graaf

ifan Caflagnola delle Lanze , en St.

Martyn± Ridder van de ordre desH.

Boodjchaps , Veld-Marfihalk Generaal ,

Lieutenant Generaalvan de Infant erye,

en Commandant van de Armeevan Sün
Koninklijke Hoogheyt van Savoyen^ &c.

KEnnelijk zy een yegelijk , by defen

jegenwoordiger., datwy ordre heb-

ben ontfangen, van zijne Koninklijke

Hoogheyt mijnen Heerej eenige zijner

Soldaten te voet te voeren in defen ha-

ven , tot dien eynde alleen , om tekon-
nen dienen tot defenfie van de Inwoon-
ders van het Dorp genaamt CV»öw*,zijn-

dc een Leen goed van den Heer Mar-
quis Del Marro , Leen-man van zijne

hooghgemelde Koninklijke Hoogheyt,
uyt oorfake dat defelve Ingefetene ge-

molefteert werden van die van Rezzot

forteerende onder een Leen-man van

de Sereniffime Republijke , met veele

violentien en ufurpatien in het Terri-

toir van Cenona voorfz. gelijk gefchiedt

is in de Jaren 1670, 1671. en in het

jegenwoordigeloopendejaar 1672.met
dreygementen van defelve onrechtma-
tige oppreffien te fullen continueren

;

Verklarende mits defen , dat de inten-

tie en meeninge van zijn Koninklijke
Hoogheyt niet en is, fich toe te eygenen
of te behouden 't gene een ander 'ys

competeerende , maar alleenlijk te de-

fendeeren en te maintineeren 't gene
hem door kracht en geweld is ont-

vreemdt. Weshalven zijne hooghge-

achte meeninge niet en is, dat eenige
veranderinge in de Adminiftrntie der
Juftitie, nochte in de PolitijkeRegee-
ringe der opgemelde plaatfe werde ge-

daan; Gelijk wy ook verklaren, expreffè

ordre van zijn hooghgemelde Konink-
lijke Hoogheyt ontfangen te hebben

,

om de voorfz. Troepen , t'allen tijde te

doen retireeren,wauneer de Sereniffime

Republijk van Genua de kenniffe , judi-

cature en decifie van de redenen van
die van Rezzo , volgens der felver pre-

tenfie , aan het Collegie van de Heeren
Doctoren der Stadt Boulogne , in fulker

voegen fal hebben geremitteert , gelijk

als in den Jare 159Ó. wegens fekere

differentie de naburen van den Staat

van zijn hooghgemeldte Koninklijke

Hoogheyt , en die van de Sereniffime

Republijke van Genua is gepractifeert ?

welverftaande nochtans met foodanige

behoorlijke cauteele , dat het jegen-

woordige opkomende different finalijk

fal werden gedecideert , en niet onge-

termmeert blijven, gelijk als dat van

den Jare 1596 voorfz.

By welke occafie wy nodigh achten

de Heeren Regenten defer Plaatfe te

animeeren , en ferieufelijk aan te moe-
digen te onderfoeken , om wat redenen

den voorleden Herfft zijn aange-m
houden en ongereftitueert gebleven ee-

nige beftialen tot fchade en nadeel van

eenige arme en onnofele Particulieren

van Rocca , gelegen onder het Diftrict

van zijn Koninklijke Hoogheyt,fonder

den Rechter van zijn hoogh-gemelde

Koninklijke Hoogheydt , onder den

welken die van Rocca voornoemt, zijn

forceerende , eenigfins te erkennen , en

de welke op de algemeene Trouw der

Commercie aldaar ter markt waren ge-

bracht.

Ordonneren vorders aan de welge-

melde Heeren Regenten , defe onfe

Declaratie aan de Heeren van Genua te

laten toekomen , en binnen den tijd

(h) van
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van 8 dagen , ons blijkende het felve

niet te wefen volvoert , fullen wy ge-

nootfaakt werden hier in door fooda-

nige middelen te voorfien , als wy vol-

gens Krijghs-gebruyk fullen nut en

dienftigh oordeelen. Gegeven tot Vieve

dena8 Juny 1672.

Was geteekent

Catalano.

Antwoord van de Serenifïïme

Republijke van Genua.

Gio: Battifta Centurione en Gio: Lu-
ca du Durrazzo , Commiffarijfen

Generaal ever de Troupen van de

wei-gemelde Republijke in de Wefl'

Rivier.

GElijk feer onverwacht , en buyten

alle apparencie is gebeurt , dat de

Troupen van den Alder-doorluchtigh-

ften Heere den Hertogh van Savoye op
de Grenfen van Piemont , hebben over-

rompelt en geoccupeert de Plaatfe van

Pieve, gelegen onder de Domainen van

de Serenifïime Republijke van Genua
;

Met foo groote en noch meerder ver-

wonderinge hebben wy uyt den Te-
neur van het Manifeft van den hoogh-
gemelde Hertogh aan ons gefonden,

de redenen en motiven verftaan , de

welke zijn Koninklijke Hoogheyt be-

wogen hebben gehad, tot prejuditie en

nadeel van den Staat defer Republijke

foodanigen invafie te attenteeren. En
het is ons feer vreemd voorgekomen

,

dat ter oorfaake van eenige queftien

en verfchillen tuffchen de Onderdanen

van een Leen- man der Republijke , en

die van een anderen Leen-man forte-

rende onder den Alderdoorluchtigften

Heer Hartog,zijne Koninklijke Hoog-
heyt gelieft heeft alfulke violente pro-

ceduren tegcns den Staat der Sereniffi-

me Republijke te gebruyken , en in het

werk te ftellen, fonder defelve door
eenige voorgaande interpellatien ofte

met eenige kenniffe te geven van de
voorfz. verfchillen , in contumatie te

ftellen, konnende niemand ignoreeren,

dat onfe Republijke alle gevoegelijk-

heyt heeft gecontribueert , ten eynde
de fweevende controverfien wegens de I

gemeenfchap van de Jurifdictie en Li-

miten van den Staat des Alderdoorluch-

tighften Hertoghs van Savoyen , fouden
werden geftelt ter arbitrage van den
Alder-Chriftlijkften Koning; Welker
decifie foo gelukkelijk uytgevallen zijn-

de door de mediatie van fijn hooghft-

gemelde Majefteyts Minifter , hadde

onfe Republijke fich mogen inbeelde»

en gelooven , dat alle defelve differen-

ten met hunnen aanhangh fouden zijn

geaflöpieert geworden ; Maar het con-

trarie ondervindende, zij nwy ampts en
plichts halven by defe occafie geobli-

geert , te antwoorden op de middelen

van het bovengemelde Manifeft. Noti-

ficerende by defen tegenwoordigen aan

een ycgelijk , dat alfoo weynigh als den
hooghgemelden HecrHartogh fal kon-
nen verifieeren, dat de Sereniffime Re-
publijke geweygert heeft haren Leen-
man te obligeren , om fich te ftellen

ten bedwange van zijnen competenten
Rechter, en de voorfz. queftien de ken-
nhTe , Judicature en Decifie van^ den
felven te onderwerpen , zijne Konink-
lijke Hoogheyt even foo weynigh re-

denen kan allegeeren , de welke hem
het gepaiïèerde met foodanigen vio-

lenten occupatie hebben doen attentee-

ren ; Konnende hoogh-gemelte Her-
togh fich verfeekert houden , dat de Se-

reniffime Republijke alfoo haaft , wan-
neer behoorlijke reparatie dien aan-

gaande met herftellinge der faken in

hun voorigen ftaat fal wefen gefchiedt

,

in gevolge van 't gene de felve by alle

occafien heeft getoont , vaardigh en be-

reyt fal zijn , om hajen voorfz, Leen-
man
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man teobligeeren , foo tot erkenteniiïè

van den opgemelden Rechter , als exe-

cutie van deflelrs gewijfde, rhitfgaders

aan hare zijde de obfervantien van dien

volkomtntlijk te Tullen doen effectuee-

ren , en met foodanige cautele , als den
Doorluchtighften Heer Hertogh aan

Zijne zijde fal gelieven te prefcriberen ;

zijnde de intentie enmeeniuge vande
Sereniffime Republijke noytgeweeft,
met hare authoriteyt , veel min met
geweld te proteóteeren de preventie van
hare Onderdanen en Leen-mannen ,

de welke voor onrechtmatigh fouden
konnen werden gehouden , maar alleen

te defendeeren , en te maintineeren

,

(waar toe alle Princen zijn geobligeert)

met hunne authoriteyt de rechtmatig-

heyt der fake hare Onderdanen concer-
nerende, en door middel van Wapenen
te repareren alfulke oppreffien, als door
gewelt van andere hunnen Onderda-

nen fouden aangedaan mogen werden.

Savona den z)u\y 1672.

Wasgeteekent,

Gio: Batta Centurione

Gio: Luca Durrazzo.

't Tweede Manifeft wegens zij-

ne Koninklijke Hoogheyt.

DE intentie en de goede meeninge
van zijne Koninglijke Hoogheyt

den Hertogh van Savoyen mijnen gena-

digen Heer , is geweeft dat de Sereniffi-

me kepublijkevaH Genua, accepteerende

de propohtie aan haar gedaan , en met
bereytwilligheyt erkennende de nietig-

heyt van de pretente redenen , van haar

en van die gene , de welke onder haar

gebiet ftaan , tegens zijne hooghft-ge-

melde Koninglijke Hoogheyt ^ en def-

felfs Onderfaten het felve oorfake fou-

de gegeven hebben, omme aanftonts en

fonder uytfiel zijne Wapenen van dsfe
Haven te doen retireeren , achter vol-
gens van 't gene by den fel ven dien
aangaande was gedetermincci t , en met
feer klare en abondante expreflien ge-
refolveert. Maardewiji in 8 dagen tijds,

die airede gepaffeert zijn, naar het doen
van onfelaatfte replijke ter executie der
hoogh-geachte beveelen van zijn hcog-
gemelde Koninglijke Hoogheyt i-.iet

anders is gefien,als een volkomene pre-
paratie en difpofitie aan de zijde van de
Serenifiïme Republijke , om veel eer-

der met de Wapenen en met geweid te

vervoegen , de bewufte queftien en dif-

ferenten, als defelve in der minne en
redeiijkheydt te termineeren ; Gelijk
zijne Koninglijke Hoogheydt hadde
geoffereert , en niet konnende neglige-

ren 't gene in defen nootfakelijk is, veel

min abandonneren de defenfie van de
rechtmatigheyt zijner fake, en die van
zijne Onderdanen ; Soo hebben wy
goet gevonden defen een yegelijk be-

kent te maken , ten eynde om niet al-

leen wech te nemen alle valfche en ver-

keerde impreflien , maar boven dien ,

om aan al de Wereldt te doen blijken

,

dat alhoewel zijn Koninglijke Hoog-
heyt fich met feer fenfibel mifnoegen
geobligeert vind , om 't feyt van een

ander alfulke middelen tegebruyken,
en foodanige wegen in te flaan, de wel-

ke in apparentie hun effecte foude kon-
nen fchijnen van het geprojecteerde te

differeren, echter in zijne goede wille

is continueerende , de welke in den be-

ginne is geweeft., fich ter goeder trouwe

met het gene redelijk en billijk is, te

conformeren , by aldien aan de zijde

van die gene , den welken fulks toe-

komt , de behoorlijke en de gerequi-

reerde middelen niet en werden gewey-

gert.

H » Num*.
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Numo- 15.

Lijfte van de Franfche
Oorloghs-Vloot

Behoorendeop Pag' 17 1-

Ge/chut. mannen

St. Philip

,

Dreadful

,

Magnificent

,

Thunderbolt,
Thunder

,

Grand ,

Conquerant

,

Illuftrious

,

Admirable,
Invincible

,

Nonfuch

,

Excelent

,

Srrongh

,

Lofry

,

Rash

,

Valliant

,

Sage,
Standard ,

"

Happy,
Bourbone

,

Prince
,

Ruby

,

Duke

,

Northern Wind ,

Lichtning >
Galliard,

Glifteret

,

Halcyon

,

Aventure,

Bold.

Lichte Schepen ,

Tempeft,
Morning

,

Border,
Subtle,

Lutone,
Galliard *

Adventure 3

Branders >

78 500
68 470
68 470
68 470
60 4.00

64 400

64 400
64 400
64 400

64 400
64 400
56 tfo
56 350

35-0

300
300
300
300
300
300
300
300
150

40 25/O

40 2fO
40 230

200
200

ft. m-

14 60

14 60
12 60

14 60
14 60

14 60

18 4°

?°
5*
5*

50
?°
48
48
48
48
48
48
40

38

38

Conclufion

,

Undertaker

,

Unknown

,

Efmifton

,

Difguife,

Vigilant

,

Deferve

,

The Lowe

,

Rochel

,

Slowe,
Sluggard

,

-18

18

18

20

40

4ó
40

44

Fluyten.

20 40
20 40
20 40

18 40
18 40
20 40
16 36

Deze Vloot heeft op 19x6. Canon ,

en 10966. mannen,

Num°- 16.

Lijfte van de Koninglij ke En-
gelfe Oorloghs-Vloot

Behoorende op Pag: 275.
't Roode Efquadt-e. Cotnmandrs. man.

ft.
RoyalPrince, Admir R. H C. Cox, 8jo ico
Londen, Vice-Admir SirEdw. Sprag,
Charles, Rere-Admir. Sirj.Harman,
SantMichaal,
Viftory ,

Old James.
Rain bow,
Cambridge >

Rel'olution,

Monmouth

,

Fairfax,

Anne,
Revenge,
York

,

Dunkirk,
Grcenwich

,

Briftol ,

Yarmouth,
Diamond,
Dover,
Sweepftakes,

Aventure,
Forefter,

Nichtingal,

Algicr,

Portfmouth Sloop,
Fanfan

,

*t Blaaa

750
7jo
600

5 30

Efquadi

Sir RoLert Holmes
LordOlTery,
Cap.Hayward s°o
Siorey

.

420
Sir Frec. Hollis 400
Berrey ,-

Bcach .

Legge,
Wateiworth

,

Hart,
Elliot,

Counney,
Green

,

Wilde',

Courtney,
Fowles,
Einley

,

Kanning,
Terwhitt,

KillegreWj

Clark

,

Cnivet,
Pearee

,

Fibiis

,

Commandrs.

400
400
340
340
3 60

340
3+0
280
220

240
220
2ZO
1 7

180

140
140
140
30

30

man.
ft,

Royal james, Admir. LordSanwich, 8oó 100
Söveraingn, Sitjofeph jorde , 850 100
Sc Andrew, Sir John Kempthom, 750 90
Henry, Capiteyn Dighby , «jo 74-

Triiimph, Hannara, s<-° 74
St,George,

96

80
63

SS
66
65
65
66
6a

51

58

5S

60

4 S

56

4 3

43

3«
40
tS
23
2S

6

6

re



St. George,
Unicorn,
R apert,

Warfpitt,
Edgar,
M^untagucj
Gloceftei,

Mary ,

Plymouth ,

Frenfch Ruby .

Leopard

,

Ruby,
Antelop

,

Bonaventutc >

Crown,
Faulcon

,

Tyger,
Mermaid»
Pearl

,

Holmes

,

Emfmorth Sloop,

(dl)
Darcy, 4<o «4
James, 420 SS
Suj. Holmes 1 +co 66
Roberts

,

400 66
Wetwange, 400 60

360 €0
Coleman

.

340 ƒ»
Brook» , 3«o 60
Stiicklant, 340 ƒ3
Romcoyle

,

400 60
Brown

,

280 54
Pyne, 210 4»
Stricklant, aoo 4«
Trevanean

,

120 46
Finch , 220 4Ö
Montague , 170 40
Turner, 170 40
hambleton. 140 3°
Ashby, 140 24
Chick . 120 22
Trotter

,

30 6

30 6

Schepen die noch niet in Efqua-

dres verdeelt -waren.

Schepen.

Royal Kathtrine

Dreadnought

,

Monk,
Dragon ,

Pon landt

,

Conft Watwik

,

New Caflle ,

Retetve

,

St David,
Nonfach ,

Jerfey

,

Phem<,
Fr. Viftory,

Dr.rtmouth

,

' Succefs,

Garlandt,
Guerhfey

,

Richmond,
Drake ,

Frincefs

,

Capiteyns

, Sirjohn Cicheley,
Ludman

,

Ludman

,

Habor
,

Guy ,

Hambleton

,

Langfioa .

Graut,
Pool,
Legat,

Reaves

.

Fletther,

Sadlfngton

,

Wacfbn,
W; burn

,

Mountague,
Ball,

Temple,
Monday,

man

300
340
180

14.0

160

260
250
260

170
170
160

170
IJO
160

*50
J50

130

70
150

79
58

58
<S

48

34
48

4«
48
40
38

|8

34
28

3o

28

28

24
10

52

Commavdrs, man fi-Branders %

Caftle

,

Ann and Chriftopher, Williatn "unble,

Si'pply j

Bantam

,

AliceandFrancis,

Katherinej

Succefs

,

Rachel

,

Thomas andEduard

,

Olieve Bratich

,

Samuel and Ann

>

45
40

Henry Wüliams , 3 5

Kenry Fatizon , 40
Ezekjenninge, 3/
Thomas Andrews, if
Matih Dawfon 30

John Kel'ey

,

30

John Holmes, 3 5

WilliamLcc, *5

Richaj:dHadock,3J s

Roberc

,

Fountain

,

Francis

,

Hopewell

,

Little Lyon.

Richard Cole , 358
Capitain Stout, 35 8
TlomasWiIshne,4o 8
RalphWienn, 3; 8

20 8

Schepen voor de Sieken.

Karharine, John Grift, 4021
JohnsAdvice, RalphFracey, 40 i<s

De geheele Vloot beftaat in 1 16. Sche-
pen , 2^530 man, 4c9i.ft.be-

halven 24. Kitzen.

Numo.17.

Indaaginge van Engelfe Natie
uyt de Vereenighde Provintie.

Bekoorende op Pag : 277.

ALhoewel dat zijn Majefteyts laatfte

Declaratie van Oorlogh , tegen de
Staten van de Geun: Prtfvintien.in fich

zelven een genoeghzame waarfchou-

winge is , aan alle zijne Majefteyts On-
derdanen , nu Ingezetenen, ofwoon-
achtigh in eenige deelen ofDominien
van oe Geun: Provintien , of geemplo-
yeert in dienfte van de StatenGeneraaI>

om haar vertrek op het fpoedighfte te

bevorderen , op datzy het perijkel van
de Wet mogen mijden : Nu bevon-
den te werden aanhangende aan zijn

Majefteyts Vyanden , nochtans moge-
lijk zijnde dat eenige van zijnMajefteyts

goede Onderdanen tegenwoordigh blij-

vende in die geweften , niet mogen we-

ten het gevaar of perijkel zy in haar ver-

blijf mogen hebben , of het voordeel

fyfouden konnen genieten , dooreen

fpoedigh en dienftigh wederkeeren in

zijn Majefteyts dienft ; zijn Majefteyt

daarom met advij> van zijn Raat heeft

goet gedacht, deCe zijn royale wil en

believen te verklaren ; vereyft en ge-

biedt alle en een yegelijk van zijn On-
derdanen tegenwoordigh zijnde bin-

nen de Dominien van de St«ten van de

Geun: Provintien, of eenigerwijfe in

hare dienfte ; Dat fy t'huys keeren met
(h 3) alle
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alle mogelijke fpoet , op psene van het

uytterfte rigeur des Wets , om fulke

harer verraderlijke aanhangh,en van het

gevaar van verbeuringe van haar Lan-
deryen , Huyfi'nge , Goederen en Vee

,

de welke gevonden fullen werden in

eenige van zijn Majefteyts Rijk; en foo

eenige van zijn Onderdanen , de wel-

ke voor defen vluchtigh geweeft zijn

van fijn Majefteyts mishagen,en tegen-

woordighhaar daar verhoudende , ge-

negen mochte zijn Majefteyrs genade

en faveur hier naar te genieten,door het

plegen van eenige aangename en uyt-

nemende dienften ; zijn Majefteyt ver-

klaart fay defen , dat fulke Perfoonen
niet alleen met Pardon fullen ontfan-

gen worden , wat of hoedanig haar cri-

men geweeft zijn ; maar fullen ook op
haar wederkeeringe en genadige en vol-

le vergeldinge van fulke haar dienften

genieten. Gegeven aan het Hof tot

Whitehal, den 8 April , i6yz. in het

14 Jaar van zijn Majefteyts Regeering.

Godt beware den Koning.

s
Num°- 18.

Specieufe Publicatie van Keur-
Keulen, wegen zijne Neutraliteyt.

Behoorende op Pag. 18 1.

ALfoo wy vernomen hebben , dat

het mifnoegen , dat de Koningen
van Vrankrijk en van Groot-Brittanjen
al over lang betoont hebben over het
beftier van de Staten Generaal van de
Vereenighde Provintien, gedachte Ko-
ningen bewogen heeft hun den Oor-
logh aan te feggen

; qn duchtende dat
Onfe Staten en Onderdanen, voor wel-
ker heyl en ruft wy onophoudelijk wa-
ken, daar mochten in gewikkelt wor-
den, en dat de France Troupen, die wy
in gevolge van de defenfive alliantie

met zijn gefeyde Majefteyt, verplicht
zijn geweeft tot de fekerheyt van onfe

Onderdanen en plaatfen fonder deflêin

nochtans van yemandt te artacqueren

,

in dit Aerts-Biédom te roepen , fich in-

beeldende dat zy in gemelten Oorlagh
begrepen zijn, in defe rencontre moch-
ten komen te vergeten de Declaratie ,

waar mede den Allerchriftelijkften Ko-
ning verklaart , dat ons de felve alleen

gefonden worden tot onfe nodige de-

fenfie tegen de infultes daar wy mede
gedreyght wierden , en dat gemeldte
Troupen niemant van onfe geburen in

eenigerhande manieren fouden mogen
ontruften , met expres bevel, dat foo

lang de felve in onfe dienft en Landen
fouden zi jn,onfe ordres t'eenemaal fou-

den hebben te gehoorfamen } Soo is 't,

dat wy om de Vrede en de Neutraliteyt

die wy tot noch toe gelukkelijk gehant-

haaft hebben , in generhande manieren
te kreuken , verboden hebben , en wel
uytdrukkelijk verbieden , aan alle de
Generaals, Collonels, Capiteyns, ofan-
dere Officiers van de gedachte France
Troupen, wat tijtel, naam of bediening

de felve foude mogen hebben , als ook
aan hunne Ruyters en Soldaten , yets te

doen , te ondernemen ofte attenteren,

of eenige acte van hoftiliteyt te plegen,

tegen de Staten Generaal , der felver

plaatfen of Landen , of tegen eenige

perfoonen of goederen van hunne On-
derdanen en Inwoonders , op pene van
aangetaft en overruyght , als of fy den
Eedt, die fy met toelatingh van den Ko-
ning aan ons gedaan hebben, gevioleert

hadden , en met de laatfte rigeur en
ftrengigheyt geftrafr te werden, over
de exceflen en entriprifen , die fy buy-
ten ons weten en tegen onfe wil fullen

begaan hebben: En om te meerder voor
re komen , dat fulks niet en kome te ge-

beuren , en op dat niemandt fich ver-

ftoute yets te ondernemen tegen ge-

melte Staten Generaal , of der felver

Onderdanen, hebben wy geordonneert,

dat defe tegenwoordige, van ftonden
aan
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aan Tullen gepubliceert werden onder

onfeTroupen , en in allede Steden en

Plaatfen van onfe Staten , op dat nie-

mandt daar van eenige ignorantie en

pretendere. Gegeven in onfe Stadt Bon
den i^ April, 1672.

'

Num°- 19.

Formulier van authorifatie op
de Capiteyn Generaal 3om een Le-

ger te commandeeren.

Behoorende op Pag. 304.

IS na voorgaande deliberatie , en in

achtinge genomen zijnde , dat de te-

genwoordige conjuncture van tijden

,

en zaken den Staat neceffiteert een con-

fiderable Armee in 't Velt te brengen

,

en dat het derhalven noodigh is een
vertrouwt, en gequalificeert Perfonagie

te authorifeereu , om daar over als Ge-
neraal te commandeeren, goet gevon-
den, en gerefolveert , mits dezen we-
derom , en op nieuws by concurrente

delatie van de refpective Provintien , te

authorifeeren den Heer N. N. onzen
Capiteyn Generaal , om de Legers van
den Staat , geduurende de aanftaande

Campagne , ofexpeditie , als Generaal

te commandeeren , en daar mede te

ageeren : Alles volgens en in confor-

mite van de Commïflïe op hem ver-

leent den en de Inftructie daer

toe den gearrefteert,en by hem
folemnelijk bezwooren : alles nochtans

mede tot kennelijken wederfeggen van
haar Hoog-Mog.

In(tru<Ctie voor den Doorluch-
tigen,Hooghgebooren Furft, Wil-
lem Hendrik van Godes Ge-
nade, Prince van Oranje, Grave van
Naflau, Catzenellebogen, Vyanden,
Dietz, &c. tot Capiteyn Generaal
aangeftelt , gedurende d'aanftaande

expeditie.

1. pv En Capiteyn Generaal (op pre-
•*-^ fuppooll dat de Charges van Ca-

piteyn, en Admiraal Generaal , voor de
eerft aanftaande begevinge van dien, op
een , en de zelve Perfoon by de geza-
menlijke Bondtgenooten zullen wer-
den geconfereert) zal niet mogen zijn ,
noch ook , geduurende den voorfz. zij-

nen dienft,ge-eligeert werden totStadt-
houder,ofGouverneur van een,ofmeer
van de Geünieerde Provinciën , en zal

dezelve tot zekerder obfervantie van
dien , by Eede verplicht wezen niet al-

leenlijk daar tegens noyt eenigh ver-
zoek te-doen , veel min toelegh te ma-
ken directelijk , of indire&elijk , maar
ter eontrarie , zulks by andere gefchic-

dende , 't zelve tegen te gaan , en het

voorfz, Stadthouder > of Gouverneur-
fchap , zoo veel hem t'eenigen tijde die

digniteyt by eenige Provincie , of Pro-
vinciën zoude mogen werden geoffe-

reert , te refufeeren , en van de handt te

flaan : en by gevolge ook zich noyt aan
te matigen,zelfsonaangezien hem zulks

mochte werden gedefereert, of aange-

boden, eenige verkiezinge , ofbefchry-

vinge in de ordres van de Ridderfchap.,

en Edelen: noch ook eenige nominatie,

of verkiezinge van Burgermeefteren

,

en Vroedtfchappen , Schepenen, of
andere Magiftratelijke bedieningen in

de Steden van eenige Provinciën in 't

geheel , of ten deele , directelijk , of in-

direcTrelijk in eeniger manieren , maar
dezelve nominatie., verkiezinge, en be-

fchrijvinge laten verblijven aan den ge-

nen die daar toe refpe&ivelijk gerech-

tight , en by oudt gebruyk , ofby Privi-

legien,en O&roy en daar in geftabi leert,

en geconfirmeert zijn , noch ook iich te

onderwinden , ja felfs hem fulks aange-

boden werdende , te refufeeren , en van

de handt te wijfen , de begevinge van

Ampten, Officien, Bedieningen, en

Beneficien , ftaande ter collatie van de

Heeren Staten der voorfz. refpective

Pro-
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Provinciën , of hare Geauthorifeerden,

foo ook van die geene , die ftaande zijn

ter collatie van haar Hoogh-Mog: of

van de Raadt van State , 't zy Militair

,

Politijcq, of andere, geen uytgefondert,

hoedanigh die ook foude mogen zijn:

welverftaande dat hier onder niet be-

grepen werden de Militaire Ampten

,

en Bedieningen, ftaande ter collatie van

de Heeren Staten der refpe&ive Pro-
j

mede den Ritmeefter

vincien.ofhareGeauthorifeerdenjVoor |
Cornette

preffeert : doch op den name van haar

Hoogh-Mog: ter relatie van de Heeren
Gedeputeerden, en Gevolmachtighden
van den Staat te Velde , foo wanneer
eenige Legers te Velde gebracht fullen

]

wefen , volgens het Formulier hier na
geinfereert.

De Staten Generaal der Vereenighde
Nederlanden , laften , en beveelen hier

foo veel die in Campagne , ofexpeditie

te Velde fouden mogen komen vacant

te vallen , noch ook de Gouvernemen-
ten, en Commandementen van de Ste-

den , en Piaatfen , die door de macht
van de Staat,de Capiteyn Generaal per-

foonlijk in de expeditie prefent zijnde,

foude mogen werden verovert , of in-

genomen.
2. Den Capiteyn Generaal fal tot

kennelijk wederfeggen van de refpecti-

ve Bondtgenooten hebben , en exercee-

ren het Commandement, en Chefover
de Militie , en de Legers van den Staat,

fonder eenige exceptie , tot wiens be-

foldinge defelve Militie ook foude mo-
gen ftaan , achtervolgende de autho-

riteyt hem by de commilïie daar op
flaande gedefereert : maar fal hem op
den Eedt verboden wefen , fich eenigh-

fins aan te matigen het geven van Pa-
tenten aan het Volk van Oorloge,welke
Patenten , volgens de ordre , en forme
daar toe op groote , en folemneele Ver-
gaderinge den 16 Junii, rójr. gearre-

neert , gedepefcheert fullen werden by
de ordinaris Vergaderinge van de Hee-
ren Gecommitteerden ter Generali-
teyt , met voorgaande advis van den
Raadt van State, voor foo veel het
reflbrt van de Generaliteyt belangt , en
by de Heeren Staten van de refpeciive
Provinciën , ofte hare Geauthorifeer-
den , yder voor foo veel zijn Territoir
aangaat , onder foodanige overgifte,
nochtans als aldaar breeder ftaat geex-

Capiteyn
dat hy defen ge-

fien hebbende , fich met zijne onder-
hebbende Compagnie , Vaandel , en
complete Wapenen , in aller diligentie

fal hebben te begeven na
om aldaar te verblijven tot nader ordre.

A&um den

Ter Ordonnantie van de hooghgemelte

Heeren Staten Generaal. Ter relatie

van de Heeren haar Hoogh-Mog. Ge~
deputeerden 3 en Gevolmachtighden

te Velde.

3. Den Capiteyn Generaal fal niet

vermogen eenige penüoenen te trek-

ken,noch ook met eenigerhande dienft,

't zy Militair, 't Zy Politijcq, geene uyt-

gefondert , noch ook by eenigen Eedt
buyten den ordinaris Eedt van Vafal-

lage die hy ten refpecte van eenige
Leen-goederen te prefteeren fchuldigh

foude mogen zijn , verplicht , of ver-

bonden mogen wefen van ofaan eenige
Koningen , Princen , Potentaten , an-
dere Repubüjquen, Landen, Staten, of
Steden , directelijk , of indirec*telijk in

eeniger manieren; daar onder nochtans
niet verftaan werdt begrepen te zijn

den Titul , en dedigniteyt als Ridder
van defe ofgeene Ordre, die by de een,
of de andereKoning , Prins, of Staat

,

op hem mochte wefen geconfereert.

4.. Den Capiteyn Generaal , en fal

fich geenfims hebben tebemoeyen met
eenige faken van Religie , Policie , Ju-
ftitie, ofFirjantie; noch ook met eenige

anderen
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anderen privativelijk ftaande terdifpo-

fitie van de refpective Bontgenooten ,

of wel eenige Leden van de felve con-

cernerende , hoedanigh, en van wat na-

ture die foude mogen zijn ; noch ook
met faken , rakende de Unie , en de

Verbindteniflèn tuffchen deBondtge-

nooten opgericht , en veel min fich te

immifceren directelijk ofindirectelijk,

in de queftien, ofte gefchillen die tuf-

fchen de hooghgedachte Bontgenooten,

of eenige Leden van de felvc , of ook
wel tuffchen de Leden , en Qyartieren

van de eene , of de andere Provincie

mochten komen te ontftaan, tenware
hy by allerzijdts Partyen mochte wer-

den verfocht zijne goede Officien van
interceffie , en mediatie te willen inter-

poneren , of ook wel dat de fake aan

zijne uytfprake, en decilïeby allerzijds

Geinterefl'eerden vrywillighlijk wierde

gefubmitteert.

<;. Sal fich binnen het Territoir van

de Hemmende Provinciën , of eenige

van de felve geene authoriteyt , ófge-

fagh ter wereldt aanmatigen buyten

„exprefle, en vrywillige overgifte, of
delatie van de Heeren Staten van de

felve Provincie, maar daar mede pri-

vative laten geworden de hooghgemelte

Heeren Staten, en haar particuliere Ca-
piteyns Generaal, ofandere Geauthori-

feerden daar toe uyt den Hoofde van

den Souvereyn van 't Territoir gequa-

lificeert , en dienvolgende ook geenfms

op , of onder pretext van Commiffie,

of authorifatie van haar Hoogh-Mog:
of onder eenige andere tkul , fchijn , of

couleur , yets mogen ondernemen , te

doen, of in 't werk te iiellen , in het

Territoir van d'eene , ofd'andere, of

ook van eenige der voorfz. Souvereyne

Hemmende Provinciën , en veel min
yets te ondernemen , ofter executie te

leggen tegens de eene ofde* andere , of
ook tegens eenige van de felve Provin-

ciën , Leden ofSteden van dien , noch

ook tegens eenige Regeerders , Bedien-
den , of Ingefetenen van de felve , hoe,
of waar 't felve ook foude rocgjn we-
fen , diredtelijk of indirectelijk in eeni-

ger maniere.

6. De Capiteyn Generaal fal gehou-
den zijn , 't geen by de Heeren haar

Hoogh-Mog: Gedeputeerden , enGe-
volmachtighden te Velde, 't zy by een-
parigheyt , of by pluraliteyt van Hem-
men fal werden gerefol veert, en gecon-
cludeerd foo wel als het gemaakte be-
fluyrvan zijn gegeven Advis difcre-

peert, als wanneer 't (elve daar mede
overeen komt, met alle naeritigheytfé

executeerenj voor welke executie, mits-

gaders de behoorlijke naerftigheyt en
gecrouwigheyt daar omtrent te adhibe-

ren , hy ook dienvolgende refponfabel

fal zijn , lullende tot zijne meerder ge-

ruftheyt van alle Refolutien die by de

meer-gemeldte Heeren hare Hoogh-
Mog: Gedeputeerden en Gevolmach-
tighden te Velde fullen werden geno-

men, door de felve aan hem is het doen-

lijk , noch voor de executie , en indien

detijdtfulks niet kan lijden , foo haaffc

het ielve gevoeghlijk kan gefchieden,

gegeven worden, fchriftelijke Acte, ge-

coucheert en ge-extendeert in goede,

klare en duydelijke termen.

7. De Capiteyn Generaal fal fich in

alle Vergaderingen van de Heeren haar

Hoogh-Mogr Gedeputeerden en Ge-
volmachtighden te Velde mogen laten

vinden, en de felve Heeren Gevol-

machtighden dienen van pras-advis.

Formulier van de CommifJie
voor den Capiteyn Generaal.

DE Staten Generaal der Vereenigh-

de Nederlanden , Allen den genen

die defen fullen Gen of hooren lefen ,

Alfoo ons gepbligeért vindende tot af-

weeringe van het voorfz drevgende ge-

vaar onder den ze^en van Godt Al-

(i) mach-
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machtigh , eene confiderable Armé ,

op de been te brengen , raadtfaam en

noodigh geacht hebban, tot goedtbe-

leyt van de fake van Oorloge, toton-

derhoudinge van goede difcipline on-

der het Krijghsvolk , en om 't felve

Krijghsvolk in goede 6'rdretot befcher-

minge van de In gefetenen der voorfz.

Landen , midtfgaders tot wederftant en

afbreuk der Vyanden , met de meefte

kracht , en nadruk te doen ageeren een

aanfienlijk Perfonnage tot Capiteyn
Generaal over het felve Krijghsvolk te

ftellen, en tecommitteeren : Doen te

weten , dat om &c. Ons volkomentlijk

op zijn , &c betrouwende , wy by een-

parige concurrentie en delatie , eik voor
io veel belangt de Militie t'onfer befoi-

dinge ftaande den felven N. N. geftelt

geordonneerr , en gecom mitteert heb-

ben , ftellen, ordonneren en commit-
teeren by defen , tot Capiteyn Gene-
raal over de Legers van deleVereenigde

Nederlandtfche Provintien, geduyren-

de dentijdt van de aan ftaande expedi-

tie, gevende de felve N. N. volkomen
laft , macht en authoriteyt , om in de

gemelte qualiteyt onder Ons , en den
Rade van State, midtfgaders onder de
Heeren Onfe Gedeputeerden en Ge-
volmachtighden te Velde gaande , vol-

gens de Inftructie huyden gearrefteert

,

over 't voorfz. Volk van Oorloge , ge-

duyrende de voorfz. aanftaande expe-

ditie te commanderen en ordonneren,

gelijk ter defenfie, bewaarniffe, en ver-

fckeringe van den Staat in 't generaal,

en van de Provinciën , Leden , Steden

en Inwoonderen van dien , in 't parti-

culier bevonden fal werden tebehoo-
en voorts alles te doen, dat eenren

vroom oprecht . en getrouw Capiteyn
Generaal, tot befchermingeder voorfz,

Vereenigde Nederlanden in 't gemeen
en particulier fcbuldigh is , en behoort

te doen, achtervolgen s d'Inftructie daar

op gemaakt, en by hem folemnelijk

befwooren. Waar op en van hem in

't gene voorfz. is wel en getrouwelijk te

quijten , de felve N. N. gehouden wert
den behoorlijken Eedt in Onfen han-

den te doen , welken Eedt gedaan zijn-

de , beveelerr en ordonneren W;
expreffelijk allen Krijgh-Officieren ,,

Överften , Ritmeefteréc , Capiteynen, "\

en alle ander Volk van Oorlogh in On-'
fen dienften en befoldinge wefende

.

midtfgaders ook allen anderen dien het

eenighfints aangaan mach , de felve'

N. N. in den voorfz. Staat te erkennen,
refpecteren , en gehoorfamen, en in

't volbrengen van defen zijnen laft , te

doen alle hulp en affiftentie , alles ech-
ter t'Onfen kennelijk wederfeggen'.

Gegeven in 's Gravenhage onder On-
fen grooten Zegele , &c.

En hebben kaar Hoogh-Mog: daar be-
'

nevens ook gerefolveert en va/l geftelt A
gelijk gerejolveert en va/l ge/lelt werdt\
midts dezen-, dat den Hoogh-gemelte Heere

'

Prince van Oranje, onaangefen het voorfz,,

zijn employ als Capiteyn Generaalzal blij-

ven behouden defeffie enftemme in den Ra-
de van State , hem op den voorfz. 3 1 Mayt .

1670 gedefereert.

Dat vervolgens ook den Hoogh-gemel-
tcn Heere Prince mede ge-eligeert enge/lelt-

zalwerden, gelijk de zelve ge-eligeert eit

ge/lelt werdt midts dezen , tot Gedeputeerd
de en Gevolmachtighde te Velde.

Dat Stjn Hoogheyt aldaargeplaat/l zal*
werden aan de zijde van denPrafident m
en 'm die qualiteyt hebben eene concluderen-',

defemme , zoo als aan yeder van de ande-
re Heeren h.*ar Hoogh-Mog: Gedeputeer-
den en Gevtlmachtigkden te Velde compe-l
terende is , boven het pra-advis 't welk
hem by de voorfz. Inflrutlie , in qualiteyi

ah Capiteyn Generaalis gedefereert, en dat

het zelve advis ook midts dien door dei

Heere prafderevde voor af, en dan na dei

opinieu van de welgemelte Heeren Gedepw

\
teerden en Gevolmachtighden te Velde ge-\

vtaaght



vrdaghten gecolligeert zuVen werden ; en

hy zoo verre onder hen luyden eenïge difcre-

$c~. tie zoude mogen werden be/peuri , dat
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„ Meergemelte Heeren Gedept

teerden en Gevolmacktighden te Velde (die

van Sïine Hoogheyt daar onder mede als

eette concluderende Stemme getelt zijnde)

geformeert engearrefleert zal roerden.

Dat voorts den Hoogh-gemelten Meere

Trince van Oranje zal werden geauthori-

feert, gelijk Sijn Hoogheyt geauthorifeert

werdt by dezsn , om voor een reyze te mo-

gen befrellen de Gouvernementen en Com-

mandementen van de Steden en Plaatzen ,

die door de macht van den Staat , Sijn

Hoogheyt als Capiteyn Generaal perJoon-

lijk tn de expeditie prejent zijnde , zoude

mogen -werden verovert ofingenomen : des

datdiegeene die door den Hoogh-gemelten

Capiteyn Generaal daar toe zoude mogen

•werden ge-eligeert ,
gehouden zal zijn de

Acledien aangaande t 'zijnen behoeve ge-

pajfeert , teprefènteeren aan haar Hoogh-

Mog: indien de voorfz. Stadt o/Plaatze in

het re[fort van de Generaliteyt gelegen is ,

of anderzints aan de Heeren Staten van

die Provincie>, in welkers Territoir de zelve

Stadt ofPlaatzegelegen zoude mogen zijn,

om by de zelve refpetfivelijk Commijjie tn

forma gedepefcheert te werden als na behoo-

ren.

En is eyndelijk by alle de Provinciën ver

ftaan en verklaart ? dat inde bovenftaan-

de 7 Articulen, dienende tot Inflruclte voor

een Capiteyn Generaal, en de zake daar

tnne vervat , namaals geen veranderinge

zalmogen werden gemaakt , immers niet

anders dan by eenparige en vrywihige over-

gifte van alle de Bondtgenooten.

drie Efquadres verdeelt , onder d<

Heeren Lieutenants Admiralen de
Ruyter, Bankert en Tromp , en yder

Efquader in drie mindere dcelen ge-

rangeert , mitfgaders der zelver be-

manninge en monture.

A. betekent het CoUegie van Am~
fifrdam.

R. van Rotterdam.

N. van 't Noorder-auartier.

Z. vanZeelandt.

V. van Vrieslandt. ,

Het eerfte Efquader van de HeerLieu-

tenant Admiraal de Ruyter, was ge-

rangeert onder de Heeren Lieute-

nants Admiraal van Nes, de Ruyter >

en den Vice- Admiraal de Liefde.

Efquader van den Heer Lieutenant

Admiraal van Nes.

Officieren. Schepen. Mat. Sol St. Col.

Cap Corn.vanMeuwen.ee Spiegel 314 12 70 A.

C. Corn. van der Hceven.Schicdam j9 ° 20 R.
C. Daniel Sweers, de Bcfchermei zoo \6 50 A.

Lt Adm. van Nes, de Eendiacht 3 s 3 5 7 7 Z R.
Cap. Philips de Munr.ik, Eifen 194 fco $c A.

Cap. Jan Snellen, Uytiecht 14J o

CMoles\Vichmans,Havde.-\vijlc j.6 o

Cap. Klaas Wijnbergen, de Calep is-9 °

Commandeurs , 'Branders.

DiikdeMunnik, Man» »« o

Wybrant Barentfz., de Zayer 22 o

Commandeur. ^Advits J.iJ:t.

PictcrdeMoor, de Konijn 30 o

Efquader van de Heer Lieutenant

Admiraal dt Ruyttr.

Officieren Schepen JAat Sol Si Col.

S byN van Nes.de MaagtvanDo tii z y 6» R.

Cap MatthaeusMegan^Damiatcn 79 s 3* A.

C.SiroonvanP3nhuy,Zfciandia Ui u 4* «••

Cap Engel dr Ruy. er, Wa-fdc p 2«* 4? 6* A.

LtAd.deKuvter.ee Prov innen *64 4» 8 R-

Cap. |an van Gelder, Steenbe gen 2-4 15 «8 A.

Ca -Willem van Ewijl- , Edam roo * ^ K.

C.'l. BiakcLdeVoo-zKhiigheyi tt* *
8 »*•

30 R.
2+ R.
$0 N.

4 R.
4 A.

6 Z.
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10 4 R.

45 o 4 B»

»7 4 R

»7 o 4 R.
20 (5 R.

z3 o io Z

Commandeurs, "Branders.

Abrah, van Koper* , de Blakmoor

JanDaniellz. deLouifa
LensHermanfz. de Yfper Ke.k

Commandeurs ^4dvtjs-J echten.

"Jacob Scheuk , de Melkfchuyt

Wynant vanMeurs , Rotterdam

Arnout Leuniflen , de jonge Maiia

Efquader van de Vice-Admi-
raal de Liefde.

Officiers. Schepen. Mat.Sol.St.Col

C. ] Krook.'t Wapen van Alkmaar 248 o 63 N.
Cap.F.ans Nydek, Dort 152 19 44 R.

C. ElanitduüoiSjdeRidderfchap 209 80 6+ R.

Vice Adm. de Liefde, de Vryhcyt 402 32 80 R.
C.CoinelisdeLiefde,Gelderlandt 29/ *ƒ 63 R.
C.H.v"ilfer,'iWap:nvan üed<nbl.i7o o 44. N.
Cap. Jacob Swart , Rotterdam R-

Cap. Jan Davidfz. Bont , 't Wapen vanUytrecht
255 30 66 A.

Commandeurs. "branders.

Getrit Halfkaagh , St. Pieter

Willem de Rave, deEenhoorn
Commandeurs. ^Advijs-Jachten,

Jan Teuniflen Vanten, de Hoop
Jochem Janfz. ie Liefde

«5

20

2S

R.

R

6 R.
o Z.

Het tweede Efquader van de
Heer Lieutenant Admiraal Bankert ,

was gerangeerc onder de Heeren
Vice-Admiraal Everts , Lieutenant

Admiraal Bankert, enden Vice Ad-
miraal Star.

Efquader van den Heer Vice-Ad-
miraal Everts.

Officieren. Schepen. *M*t,Sol.St.Col.

Capiteyn JanDik, Eenhoorn 313 iö 70 N.
Cap. Dirk Jacobfz Kila , Veere 216 40 50 Z.

C. Jan Muys, JuftinavanNaffaiuv 270 ly 66 N.
Cap. Salomon Ie Sage , Vlifiïnge 185 is 48 Z.
Vice- Admiraal Everts, Zierik-zee 280 40 60 Z.

Cap. Leonard Kuyper , 't Wapen van Enkhuyzsn
320 26 71 N

Cap. Adriaan Bankert, Delft 120 11 54 Z.

C.J-Gyzels van Lier,de Leeuwin 210 o 50 A*
Commandeurs. "Branders.

Hendrik Munt, de Witte Mol 18 o 4 N'
T-Hendrikfz Pop, Kaftcel van Loon 19 o 4 A-
Antony Janfz. Schaly , Sevilicn 17 02 Z;

Commandeurs. xAdvijs-J achten,

DavidvanGeersdale, Goes 25 o 8 Z.
M4r1h.ijsLau.rems, deSwalmv to o 6 Z,

Efquader van den Heer Lieutenant

Admiraal Bankert.

Officieren. Schepen Mat.Sol.St.Col.
C. Simon van Loncque, Uytrecht 148 42 50 Z.
Cap. Barent Hals , deGideon 2jo 20 62 A.
Cap. Pie:er Karzeboom , 't Wapen van NaiTauw

232 20 58 N.
C.Karel van Putten, DoTiburgh 208 104 60 Z.
Lt.Admir. Bankert, Walcheren 37$ 45 70 Z.
Cap. Jan Hek, Vrieslandt 32- 17 7* N.
Cap. Antony Matihijfz. Goes iz 42 34 Z.
Cap. Marrende Boer, Gelderlandr 226 20 45 N,
C. Willem Hendrikfen,Doidr«cht 148 ƒ2 j° Z.

Commandeurs, "Branders.

ReynierDirki, de Dartelboom 18 o 2 Z.
Pieter Siwerfz. Bankerrs,Chriftina 17 o 2 N,
Fredrik Convent , Catharina 20 o 4 Z.
Simon Arentfz. Samuel en lacob 19 o 4. Z.

Commandeurs. ^idvüs Jachten

•

Tobias Adriaanfz. deHazewinr 25 o 7 Z.
Daniël Scliuyen

,

Lapmande u o 8 Z.

Efquader van den Heer Vice- Ad-
miraal Star.

S.'by N. Brunsfelr, Prins Cafimir 30 j 7/ 7 V.
Com. Roemer Vlak, de Brak 88 3 22 A.
Wiifo.Reyma, de Steden 210 74. $0 V.
Gillis Schey, Tijdtverdrijf 200 45 f6 A.
Vice-Adtniraal Enno Doedens Star, Groening«n

305 30 70 V.
J.Pieterfz.Vinkelbofcb,Winthont 11S 12 30 V.
Klaas Valchen, de Prins 277 - - 64 N.
Jan Janfz. Vizelaar, Ooftergoo 237 69 5* V.

Commandeurs.

Huybert Wolfcrts

,

Isbrant Ulberts,
Commandeurs.

Hendrik Pieterfz.

Co;n. Hendrikfz. Eenarm.de Koop 16

Jacob Hamers , de Waterhondt 1

5

"Branders.

denButgh --

deWelkomft -

lAdvtfS'J achten.

Z.

V.

. ... z.
o 6 V.
o 4 Z,

Het derde Efquader van den
Heer Lieutenant Admiraal Tromp ,

was gerangeert onder de Heeren
Vice-Admiraal Sweers , Lieutenant
Admiraal Tromp , en Schout by
Nacht de Haan.

Efquader van den Vice-Admi-
raal Sweers.

Officieren. Schepen. Mat.Sol.St.Col.
C. J. de Jonge,Prov. vanUytrecht 2 jo 41 «Jo A.
CjacobRoos, Noorder-quartier 257 17 <5o N.
C. jacob Beikhont , Akerboom 199 39 61 A,
Vice-Admiraal Sweers, Olifant 37S 100 82 A.

C.CouielisTyrools, *t Geloof 209 20 $6 A.

C Adriaan



Cap. Adriaan ïoort , Schieiandt 142

Command. Pieter Bakker J
üpitcr 1 77

Command. jan Eogaavt, Bommel 79
Comm. janNoiroi, Popkensburg 69

Commandeurs. 'Branders.

Dirk KJaafz. Haring , cie Vrede 17
Pieter van Grootvelt, de Ly ftar 22
Herman Dirkfz. de Boer, de Vis 1

J

Commandeur. ±4dvijs -Jacht.

Klaas Portugal

,

de Triton

«itf
84 58 K-
o 42 N.
6 2

-f A>

9 «4 A .

4 A.

4 A.

o N.

34 o 10 A,

Efquader van den Heer Lieutenant
Admiraal Tromp.

Capiteyn Ifaac van Uytterwijk , 't Zuyderhuys

148 19 45 A.
C.Pier.van Middelanr, Commeet 254 42 08 A.
C. Volkerts wart, KalantsOogh 201 55 68 A.
Lt. Ad. Tromp, de Goude Leeuw 328 46 82 A,
C. Philips van Aalmonde , Delft 260 20 62 A.

C, Corn. van der Saan.Arafterdam 241 n 60 A,

Commandeurs-, Fregats.

Daniël Elzevier, ZeelanJia 170 30 44 A.
Hendrik Span, Middelburgh nS 11 3< A,

Joan de Abcoude, Out-Cafpel 103 18 34 A.

Commandeurs. "Branders.

Jan Vroom, Salvador 11 o 4 A.
l.vanK3mpen,'t Wapen van Velfen 14 o 4 A.
Ian Boomgaart, Iacob en Anna, is lek, enzal

opgezonden werden.

Commandeurs. vAdvijs -Jachten.

Jan van Kramer, Egmont 33 o 10 A.
Theunis Poft Perel 3'j o 6 A-

Gillis Saloy Kits 11 o 4 A-

Efquader van den Heer Schout
by Nacht de Haan.

Capiteyn. Adam van Bredcrode, Prins te Paerdt
no o SS A.

C. BarentRees, Waflenaar 223 17 $9 R.
C. Cornelis Bakker, Pacificatie 315 o 76 N.
Sch.by Nacht de Haan. Hollandia $48 71 80 A.
Cap. Pieter de Sitter, Agata 18c 2 j 50 A.

Capit. Pieter Klaafz. Dekker, Wakende Kraan
185 8 44 A.

Cap. MatthijsDhkfz. Pijl; Wapen vanHöllandt
iSo o 44 «

Commandeur. Fregat.

HansHartwijk, de Haas 79 o--N.
Commandeurs. 'Branders.

Willem Willemfz, de Draak 20 o 4 A.

Cornelis Ielmerfz. Kok, deSalm 16 o 4 A.

Commandeurs

.

*A&vijs Jachten,

Abrabam Taalman , deDater 22 , o io A.

IauCQinelilz.Poot/deBiuyavifth ts © «Zr
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Placcaat

,

Van de Hoogh-Mog: Heeren Staten
Generaal der Vereenigde Nederlan-
den, rakende de Commercie voorde
Ingezetenen en Neutralen , op de
Havenen van Vrankrijk en Enge-
landt.

Ordre

Van de Hoogh-Mog: Heeren Staten

Generaal , tot obfevantie van goede

Difcipline in 's Landts-Vloot.

Renovatie

Van 't Placcaat van Premien

Publicatie

,

Tot Soulagement voor die genen die

in 's Lants dienft,te water ,Verminkty

of anders Gequetft mochten werden.

Ordre

Op dejurisdictie , tot vermijdinge van

difcrepantie, tulTchen ZeeenLandt-
Officieren op de Vloot.

Publicatie

,

Tot Encouragement van 'sLandts Of-

ficieren , Bootsgefellen en Soldaaten.

Dewijl'alle deze Placcaten dit Traflaat te

zeer zouden vergrooten , willen v>y den

goettciUigen Lëejer wijzen tot de Au-

tenticaue Placcaten, by der H.H. Staten

Drukker gedrukt, die nok in d''andere

,

Hijiorifche Traflaten zijn te vinden.

(i 3) Nurno.2,2^
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Placcaat van ,<&&- Staten van
Zeelandt over. 't gemaakte Süver.

Behoorende op Pag: 309.

DE Staten van den Lande en Graaf-

felijkheyt van Zeelandt. Allen den

genen die defen lullen Tien of hooren

lefen , Saluyt. Doen te weten. Alfooden

Staat defer Landen fonder eenige wet-

tige redenen den Oorloge werdc aange-

daan door de Koningen van Vrankrijk

en Groot Brittanjen , en dat by de lelve

feer groote en ongehoorde preparatien

te Water en te Lande werden gemaakt

,

om dele Landen aan alle kanten aan te

vallen , en clasr en boven noch andere

Princen te induceren, om haar onrecht-

veerdigh en bloedigh voornemen te I

helpen uytvoeren, en dat hetdienvol- I

gende de hooge Regeeringe incum-
beert , om alles op te zetten , dat tot de-

fenfie en bewaringe van Religie en
Vryheyt , mitlgade rs tot behoudr van
Lijf en Goede , daar de voornoemde
Vyanden allenthalven op toe-leggen,

van nooden is ; Om welke onchriite-

lijke en pernitieufe deffeynen (onder

Godesgenadigenzegenjtcgenstegaan,
en krachtelij k af te weeren, vannoo-
den is een groot en aanfienlijke Krijgs-

macht , foo te Water ais te Lande

,

daar van de koften , met het gene wy-
ders daar toe werdt gerequireert , mitf-

gaders om te voldoen andere Princen

en Potentaten , die als getrouwe Vrien-

den en Geallieerden , defen Staat met
hare hulpe fullen affifteren , foo h jqgh
en exceffif zijn, dat de extraordinare

middelen daartoe airede ïngewillighü

,

in genen deele en konnen toereyken ;

Zoo dat noodfakel ijk daar toe noch vry

andere contributien en fchattingen ful-

len moeten werden uytgevonden , al-

foo by gebreke van de lelve die kofte-

üjke en -onwaardcerlijke panden van

Religeen Vryheydt, ja Lijf en Goede

ftaan verlooren'te gaan , dat des te on-

verantwoordelijker foude zijn , omdat
den goeden Godt aan de Ingezetenen

als noch een overvloedigen legen heeft

overgelaten , ten eynde een yeder daar

van zijn portie tot behoudt van het ge- '

meene-befte kome te contribueren.

ZOO I S T , Dat wy na lange en ern-

ftige deliberatien , ten minften quetfe

en ongerieve van de goede Onderda-

nen en Ingefetenen van defe Provintie,

en andere die aldaar gegoedt zijn, goet

gevonden hebben te heffen een Con-
tributie en Leeninge van. gewerkt

Goüdten Süver , en dien volgende ge-

laft , bevoolen en geordonneert , gelijk

Wy gelalten, beveelen en ordonneren

by delen , dat alle Regenten die in den

500 Penning , na de geftaatheyt van

hare Goederen , binnen defe Provintie

zijn aangeflagen , memandt uytgefon-

dert , gehouden fullen zijn , binnen den
tijdt van 14. dagen , en alkandere In-

gezetenen en Onderdanen , mede nie-

mandtuytgefondert , binnen den tijdt

van 28 dagen , te reekenen van den
dagh dat defe fal wefen gepubliceert,

aan gewerkt Gout of Silver , fevenmaal

foo veel op te brengen , als waar op een

;

yeder van deielve in den voornoem-

I

den joo Penning is getaxeert, ofnoch
1 getauxeert foude mogen werden , en

j

dat dien volgende yemant in het voorfz.

I middel aangeflagen zijnde met 100 gul-
' den binnen de voorfz. diftinc~te termy-
nen , 700 guldens m gewerkt Goudt of

j
Silver,fal moeten op brengen , de min-
dereen meerdere getauxeerde naar ad-

l venant, in handen van de JVlagiltraten

I van de reipective Steden , feffie heb-

bendein onfe Vergaderinge , alwaar fy :

op de Quohieren van den ?oo Penning
bekent itaan , fonder het fel ve met geldt

te mogen redimeren , behagen dat de

gene, die foo veel gewerkt Goudt e.

Süver niet en foude mogen hebben

,

het

II
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het defect van dien , met contant geldt

fal mogen fuppleren, mitsfolemnelijk

verklarende, dat hy , zijn Vrouw en
Kinderen foo veel gemaakt Goudt of
Silver niet en hebben, om defen op-ge-

leghden taux te konnen voldoen , en
daarom gcnoodtza.skt wordt het gebrek
van dien op te leggen, en te betalen met
contante penningen. Doch belan ?nde
dcUytheemfcheperfoonen , die alleen

ten aanfien van hare Goederen alhier

in de Provintie gelegen , in den Vijf-

hondertflen penningh getauxeert zijn,

fullen defe Leeninge mogen voldoen
in gemaakt Goudt of Silver , ofwel ge-

heel met contant geldt t'haarder keufe

en optie.

En alfoo onfe intentie is de goede
Ingefetenen en Onderdanen door dit

middel meer te ontladen als te belaften.

Soo hebbenWy goet gevonden en ver-

ftaan , in plaats dat zy van haar gemaakt
Goudten Silver niets en plegen te pro-
fiteren , en dat het in effect was een
doodt Capitaal fonder winfte , aan en
tot proffijte.van alle de geenediedefe
Contributie en Leeningen moeten op-
brengen , en vervolgens fullen hebben
voldaan , te doen depefcheren onlof-

bare Rente-brieven , met genut van
twee ten hondert jaarlijks by provifie,

te reekenen van den dagh van deover-
brenginge van het Goudt en Silver , of
voldoeninge in gelde, en naar advenant
een yder volgens zijne tauxatiefal heb-
ben gegeven ; En foo wanneer den
Staat, door Godes genadigen zegen
wederom lal wefen gebracht in Vrede,
en daar van fes jaren lal hebben gejouif-

feert, te rekenen van den dagh dat den
Vrede fal wefen geflooten , dat als dan
van de voorfchreve Renthe-brieven
jaarlijks fal werden betaalt en geprouf-
fiteert vier ten hondert} Sullende voorts

alle het Goudt binnen defe Provintie

gewerkt , werden aangenomen tot fes-

en-dertigh guldens de Once,het Silver-

vergult van de groote Keure', tot drie
gul den en drie fiuyvers, het bloot Silver
tot twee gulden veerthien fiuy vers , en
het Silver van de kleyne Keure tot twee
gulden thien ftuyvers, en voorts het
Goudt en Silver buyten defe Provintie
gewerkt, na;v zijn ïntrinficque valeur
en waarde j En üfoo in dele conjun-
cture des tijdts de penningen , die hier

l
van fullen prevenieren

, promptelijk
I van nooden zijn; Soo hebben de re-
' fpective Steden fclemnelijk belooft en
1 aangenomen den taux daar' op yeder

;

van de felve in den Vijf-hondertflea

Penningh jegenwoordigh is aangefla-

gen, navolgende defe Refolutie binnen
een tijdt van veertigh dagen, fëven-
maal, glat en fuyver ten Comptoire
Generaal op te brengen , fonder eenige
detractiej uytftelofretardement , wair
toe en tot getrouwe naerkominge van
het felve de refpective Steden , door de
Heeren hare Gedeputeerden in onie
Vergaderinge hebben verklaart , haar
fpecialijken aan ons te verbinden , fon-

der eenige exceptie, uytvluchtofrefer-

ve; die Wy ook vervolgens hebben ge-
authorifeert en machtigh gemaakt, foo
als Wy de voorfchreve Steden authori-

feren en machtigh maken by defen, om
allePerfoonen in den Vijf-hondertfteii

penningh , op hare refpective Quohie-
ren getauxeert , fonder eenige conni-

ventie of oogluykinge tot nakominge
defes te houden , en trage ofonwillige

daar toe by parate executie van har.e

Perfoonen ofGoederen te dwingen.

En op dat niemandt hier van eenige

ignorantie en komen te pretenderen >.

foo fal defe alomme werden gcpubli-

ceert en geafligeert ; daar men gewoon
is publicatie en affixie te doen.

AlJus gedaan en geavreiteett ter Vcrga^erin»

ge van de Heeren Sinten van Zeeiandt in

liet Hofaldaar tot Middelburg den 2 9 Ap; il

1572. Onder ftondt, tcl Oi^onnanaevan

haje Edele Mogentheden.

GfUkent , Iuftus de «uyljett.
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Num<>. 13.

Siet het Geaïlegeerde op pag. 69.

onder N<\ 21.

Numo. 24.

Ordre beraamt in de Smir-
nafe Vloot.

Bekotrexde op Pag: %i6.

OF 't gebeurde dat eenige Uytheem-
fche Schepen van Oorloge ons qua-

men aan te taften , en in gevechr qua-
men te geraken , fal in fuiken geval den
Vice-Commandeur, met de Schepen
onderzijn Efquader verdeelt , de voor-

tocht hebben , de Commandeur met
zijn Efquadre daar na, en daar na den
Schout by Nacht met zijn Efquadre ,en
foo wy genootzaakt waren en goetvon-
den te wenden , Tal yder blijven op zijn

Rangh der felver Efquadre dicht by den
anderen , doch foo dat men den ande-

ren , niet aan Boort komt , foo dat in

fuiken geval den Schout by Nacht
voorzeylen fal met zijn Efquadre, en
de andere Elquadres wederom vervol-

gens dicht achter den anderen , dat

men den anderen bequamelijk kan fe-

conderen. Zoo den Vy.ndt de zwakfte
foude mogen wefen , fullen hem met
een mannelijke courage alle gelijk aan-
tafren , en voorts loo veel mogelijk is

trachten te ruineren : En incasdatons
den Vyandtte rterk foude mogen we-
fen , fullen niet als defenfif vechten, en
als dan alle 's Landts Schepen,'t zy voor
ofby de windt zeylende, haar achter de
particuliere Schepen fullen onthouden,
en trachten met alle middelen te belet-

ten, dat den Vyant niet kome in te bre-

ken, en fullen de particuliere fchut-

hebbende Schepen haar dan dichc by
den anderen , en 's Landts Schepen
onthouden , in ordre yder by zijn

Efquader , en de Schepen die geen
fchuc op hebben fulleD aüe, wanneer

den Vyandt aan Ly van ons ia, te Loef-
waart zeylen, enden Vyandt teLoef-
waartzijnde,dicht aan Ly van de V1oo-n
te, en wel nauw letten of eenige Sche-
pen in noodt quamen te geraken , of
eenige rampen krijgende , in fuiken ge-

val daar na toe zeylen , en de felve mee
alle mogelijke middelen affifteren , op
pene van 1000 guldens voor den Ar-
men : In gevecht komende fal yder blij-

ven uyt den anderen fijn gefchut , om
den Vyandt te beref afbreuk te kon-
nen doen. Zullen ook alle Schepen

,

de welke geen fchut hebben , heipen
dragende laften van de Ammonirien ,

de welke by de particuliere fchut-heb-

bende Schepen , in 't gevecht zullen

werden geconfumeert. vanneer den
Commandeur begeert dat yder Efqua-

der hem fal Rangeeren, en in R.mg
zeylen, fal hy een Geus'onder deNok-
ke van de Beflans-roede laten waytn,
mede de Vice-Commandeur en
Schout by Nacht. In 's Landis Schip
Vliffingen , zeylende tufïchen Caap
Maria , en Caap Vincent , defenz+ Fe-
bruarii 1671.

Ad. de Hafe.

Efquadre vdn Cdpiteyn

dn '£ois.

St.Kop.
CapduBois. 44 170
Cap Poort. jS 140
Goutichalk. ^6
Adraanlacobfz. 26
Rijkke. 36
Willem Leyl. 10
Takken Ianfz. 18

DeMnunik. 30
lan' Hoon, 12

Schepen om bttyten het Èf
qaader te zeylen.

Klaas Hnygen.
Wou.er Ianfz

lan Pietcrfz.

Karfler.Hatmsnrz.

Efquadre van Capiteyn

de Haas.

St Kop.
C3p.de Haas 50 i»o

Cap, van Nes, ^4+ j/o

Witboom. *o 40
lan Vet. 28 40
looft Hendrikfz.iS jo
Baarthcut. 20 24,

Ba'<ket. 26 jo"

Albertloppe. 12 24
Griffel . Ianfz. i5 24
Van Venetien Willem.

14 20

Schepen om huyten het Ef-
quadre tereylen , wan-
neer men r/iochi Ly den

Vyand komen.

Adriaan Koenraat.
Picter lo.-pe.

Klaas Schoon.

Efquadre van Capiteyn

Evertfy,

St.Kop.

Cap.Evertfz. 4* *»°

Thom.Aivieufz.4° 9S

Mijltcr. 2» «o



Adriaar. Frar.fi:. i5 24.

Ad. van Vijver, 14 ^4
DeHaan. *s 50
lan Picr.Sloots. 24 50
P. Ianfz. Loots. 14 24.

lacobEnte. 18 24
Iar/Hendiikfz.Vendrik.

10 18

(-5)

ScksptH om btijtfh het Ef-
qnadretet,ejleti.

Hendrik Evertfz.

Enge Ihii'man.

Ian Aiiaaniz, Mol.

Num°. 2 f.

Declaratie van zijn Majefleyt
. van Engelandt ,. tegen de Staren Ge-
neraal van de Vereenighde Neder-
landen , gcpublicecrt op'tadvijsvan

zijn geheyme Raadt.

Jitköorcvde op Fxg. 319.

I.

WY hebben altijdt genegen geweefl:

tot de ruft van't Chriltenrijk,en
foo forgvuldig geweeil: om geen andere
Koningrijken of Staten aan te taften ,

dat wy verhoopen dat de Wereldt ons
dat . recht fal doen van te gelooven , dat

niet anders als een onvermydelijke
noodfakelljkheyt ons dwinght tot het

befluyt om de Wapenen in de handt te

nemen.
II. Ket eeriTe werk , datwy, imme-

diatelijk op onfe herftcllingh in onfe
-iCroonen, by de handt namen, was het

ftabilieren van Vrede-, en 't vaft-fteilen

van een goede cofrefpondentie tuffchen

ons en onfe Nabueren j en particulier-

lijk droegen wy forge om een naeuwe
verbintenifïè te maken met de Staten

Generaal der Vereenighde Provintien,

op foodanige billijke conditien, die
zekerlijk niet fouden konnen hebben

I

gebroken worden , indien eenige obli-

gatie haar had konnen houden binnen I

de palen van vriendichap en gerech-
j

tigheydt.

III. Dit verbondt is ongequetll: aan i

onfe zijde onderhouden. Maar in 't

Jaar i<S6 1, wierden Wy door deklach-
j

ten van onfe Ingefetenen , end'eenpa-
rige flcmm.cn van berde onfe Huyfen

j

van'tParIementopgewekt,bemerkende
dat het te vergeefs was de vcorfpoet van
onfe Koninghrijken door vreedfame
middelen binnen 's Landrs te beharti-
gen , terwijl onfe Onderdanen noch
niet vry bleven van deir.jurienencp-'
preflïen van de voornoemde Staten
buyten'sLandts.

I V. De gantfche Somer wierdt van
onfe zijde door-gebracht met negotia-
tien en debvoiren aan onfe zijde , om
hen te brengen tot redelijke conditien,
't welk, niet tegenftaandc allé "'t geen
Wy konden doen, eyndelijk buyten
effect is gebleven : want hoe meer wy
hen te gemoet quamen met vriendelij-

ke voorftellingen , foo veel te hardt-

nekkiger weeken zy af van met ons te

accorderen.

V. Hier op volgde den Oorlogh in

het Jaar 1665. en continueerde tot het

Jaar 1667. in allen welke tijdt onfe

Vidtorien en hun nederlagen hen ge-

noeghfaam behoorden indachtigh te

maken , in 't toekomende getrouwer
te wefen in 't onderhouden van hare

gemaakte Verbonden ; maar in plaats

van dien was de Vrede foo haaft niet

gemaakt, of zy keerden weder tot hare

ordinaire gewoonte van Vrede-Arti-

kelen te breken , en onfe Negotie te-

gen te ftreven.

V I. Als by exempel, de Staren waren
particulierlijk door een Arrijkel van 't

Tractaat tot Breda verbonden , aan ons

CommifiarilTen te fenden tot Londen,
over het Reglement van onfe Com-
mercie in de Ooft-Indien : maarzy ble-

v&n foo verre van die obligatie te vol-

trekken , dat , wanneer wy onfe Am-
bafïadeur over-fonden om haar'tfelve

indachtigh te maken , hy in geen drie

Jaren tijdts eenige fatisfa&ie konde be-

komen op de queftieufe poi neten, noch

van de fchaden by onfe Onderdanen

in die Geweflen geleden.

VII. In de Weft-Indien gingen zy
(kj ncch
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noch een weynigh verder ; want by een

Artikel van \ felve Tractait , moeden
wy Suriname in hun handen overleve-

ren , en, by Artikelen van dat Tractait

vaft gefteit, waren zy gehouden aan die

onfe Onderdanen in die -Colonie vry-

heyt te geven , om hem fclven en hun
Goederen te tranfporteren in eenige

van onfe andere Planragien. In gevolgh

van dit Accoordt gaven wy de Plaats

over , en zy-iieden hielden al ons Voik
noch daar binnenren de Major Ban-

nider gevangen , om- dat hy , achter-

volgens de Arcikeien , ibcht van daar te

vertrekken. Onfen Ambaffadeur , kla-

gende over defe bejegening , kreegh na

een twee-jarige folücitatie, ordre tot

de volcrekkinge van de{e Artikelen
;

maar doen wy CommilTarilen en twee
Schepen Tonden , om ons Volk wech te

voeren, fonden de Hollanders, (vol-

gens haar pradtijk van over de veertigh

jaren in de fake van Poleron) particu-

liere ordres , ftrijdigh tegens die gene,

de welke ons publijk toegedaan waren-,

en lbo haat de reys van onfe Commif-
fkrüen derwaarts geen ander effect , als

eenige weynige van onfe armfte On-
derdanen van daar te brengen, nevens
de gebeden en 't gefchrey om verlof-

fingh uyt die gevankeniffè , van de con-
fiderabelfte en -welvarentfte van hen.

Na defen klaaghden wy door onfe
Miffive aan de Staten Generaal in Au-
gufto leitleden , waar mede wy aan ha-

ren Gouverneur aldaar ordre verfoch-

ten tot volkomen obfervantie van die

Artikelen : maar tot nu toe hebben wy
niet een woordt tot antwoordt , of fatis-

fa&ie-konnen bekomen.
VIII. Doch *£ is geen wonder , dat

7,y defe outrages en overladen aan onfe

Onderdanen in afgelegen plaatfen on-
derwinden te doen , daar zy derven foo

flout zijn ontrent onfe Koninklijke

Perfoon , ende eer van -defe Natie, foo

na by ons , als in haar eygen Landt ?

zijnde aldaar qualijk eene Staat , welke
niet vol is van abufn e Schilderyen, en
\ alfche Gedehk-perningen en Pilaren;

V;»n welke iommige op orore van de
Staren felfs pub'ijkehjk zijn ten toon
gedelr, en c'at op den ielven tijd , als wy
ons met hen ioo raeuw verbonden tot

oprechtirg van de Triple Alliantie , en
de Vree e s an 't Ghrifiendom. Dit al-

leen was ocrfaak genoc-gh van onfe
mifnoeging, en van t reiïèntiment van
alle onfe Onderdanen. Maar wy zijn "er

toe gedwongen door confideratien, ons
noch naarder rakende , als V gene al-

leenlijk reflecteert op ons eygen felfs

,

de fecuriteyt van onfe Commercie,
waar aan de welvaart en profperiteyc

van onfe Ingefetenen hangbt , de pre-

fervatie van de felve buytens Lanas
voor gewelt en verdrukking!1

., ende
Hollanders dervende ons genoeghfaam
in onfe Haven felfs affronteren , zijn

de dingen die onfe rechtvaardige gram-
fchap tegens hen verwekken.

I X.' Het Recht van de Vlagh is foo
ouut , dat het is een van de eerde prero-

gativen van onfe Koninklijke Prede-
ceffeurs, en behoorde delaarde zijn,

van welk dit Koninkrijk oyt moet
fcbeyden. Het was noyt gedifputeert»

en het wierct expreffelijk in 't Traétaat

te Breda toegedaan ; en nochtans wiert

het de laatde Somerby hareZee-Com-
mandeurs niet alleenlijk gevioleerr , en
naderhandt die violatie in den Hage
gerechtvaardighr, maar 't wiert ook van
gelijken by hun luyden aan demeede
Hoven van de Chridenheydt voorge-

geven , als belachelijkrvoor onsfulks te

pretenderen. Een ondankbare info-

lentie 1 Dat zy met ons willen twiden
over het Dominium (ofHeerfchappye)
van de Zee , die felfs in de Regeringe
van onfe Koninklijke Vader het voor
een obligatie hielden detoelatinge van'

daar in te mogen vifilhen , by 't ver-

krijgen van verlof, • door middel van
Tri-
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Tribuyr; en die, zijnde nu in een ftaat 1 d'eer en-veyligheydt van onfe Koning-
van die te difputeren , daar voor fchul- rijken , de Wapenen op te nemen j en
digh zijn aan de befcherming van onfe

Voor-oudcrs , en de dapperheydt en 't

Bloedt van hun Onderdanen.

X. Niet tegenftaande alle defe pro-

vocatien of tergingen , hebben wy met
patiei.tie fatisfaótie afgewacht , niet be-

geerende de Vrede van de Chriften-

heytinonruft tcftelien, om onfe par-

ticuliere reffeotimenten, daar zyluyden

van hare zijde niet na lieten haar- beft

te doen om de Chriftelijkfte Koning
regens ons op te rokkenen ; van welken

zy hen felven foo verfeekert hielden,

dat hun Minifters hier al voor de twaalf

nïaanden ons daar mede gedreygt heb-

ben.

XI. Tenlaatften, niet met al van

haar vernemende , fonden wy een an-

der Ambaffadeur aan hen , die na ver-

fcheyde aandringende memorien , in

onfe naam overgelevert, geen antwoort

kon bekomen , als na dit hy zij ne revo-

catie , of wederroeping hadt bekent ge-

maakt. Doen'leverdenzy overeen Ge-
fchrift van defen inhoudt 5 Dat zy in

defe conjuncture wilden condefcende-

ren de Vlagge voor ons te firijken ,

indien wy haar tegens de Franfchen

wilden affïfteren ; doch op conditie dat

het noyt hier namaals als een voorrecht

fou genomen worden tot hun praeju-

ditie, of nadeel.

XII. Na de wederkomfte van onfe

Ambaffadeur hebben zy een Extraor-

dinaire aan ons afgefonden , dewelke

ons op een feer extraordinaire manier

te verdaan- heeft gegeven, dat hy ons

geen fatisfactie kon doen verkrijgen,

voor en al eer hy te rugh aan zijn Mee-
fters gefchreven hadt.

XIII. Derhalven wanhoopende nu

van eenigh goet fucces van een verder

Traclaat , zijn wygedwongen. , voor de

defenfie van de oude prerogativen , en

voorrechten van onfe Kroonen , en

wy ftellen onfen trooft op Godt, dat hy
!
ons in defe onfe rechtvaardige onder-
neming fal affifteeren. , aangefien wy
noyt nagelaten hebben ons Volk te
befchermen voor d'arghlifiigheyt van
die Natie in Vrede , als door de dapper-
heydt van onfe Onderdanen in ücr-
logh.

XIV. Wy hebben daarom göet ge-
dacht te declareren , en declareren by
defen, dit wy den Oorlogh, beyde te

V/ater en te Landt, tegens de Staten
Generaal van de Vereenigde Provin-
ciën , en alle hun Onderdanen én In-
woonders villen voort-fetten. Belaften-

de midts defen onfen allerlieffte en
gantfeh beminde Broeder,den Hartogh
van Jorkj onfen Opper- Admiraal, onfe
Lieutenants van onfe byfondere Graaf-
fchappen , Gouverneurs van onfe For-
ten en Garnifoenen, en alle andere
Officiers en Soldaten onder, hen , ter

Zee en te Landt, af te weeren allede

attentaten van de Staten Generaal der

Vereenighde Nederlanden , of bare

Onderdanen, en te doen en executeren

alle actiën van hoftiliteyt in de voort-

gang van defe Oorlogh tegens de voor-

feyde Staten Generaal van de Veree-
nighde Provintien., hun Vafalien , On-'
derdanen en Ingefetenen ; Bcgeerende

en verfoekende alle onfe Onderdanen
hier van kenniffe te nemen , dewelke

wy van nu voortaan ftrictelijk verbie-

den , op peyne van de doodt, te houden
eenige correfpondentie , of communi-
catie met de voornoemde Staten Ge-
neraal, of hun Onderdanen , uytgefon-

dert alleenlijk die gene, dewelke, daar

toe genoodfaakt zijn , om hare Perfoo-

nen en Goederen uyt de Vereenighde

Provintien ween te voeren.

X V. En alfoo der veele Onderda-

nen van de Staten Generaal de Veree-

nighde Nederlanden in onfe Konink-
(k i) rijken
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rijken verblijven , verklaren wy en ge-

ven onsKoningl»|k woordt , dat alle de
gene van de Duytf.he Natie, die hen
fel ven behoorlijk ccgens ons dragen ,

en niet correfponderen lullen met onle
Vyanden , fuden in hun Perfoonen en
Goederen behouden en vry biijven van
alle moleftatieof troubel , hoe die ook
Zijn mach.
XVI. En verklaren wy verders , by

aldien eenige Nederlandtfche Onder-
danen, 't zy uyt affectie tot ons , ofons
Gouvernement) ofom verdrukkingh

,

die hen ia hun Landt mocht ontmoe-
ten , jn onfe Koningrijken lullen ko-
men , dat die lullen by ons berchermt
worden in hun Perfonen en Goederen.
X V II. En nademaal Wy by een

Tractaat
, gemaakt tot Aken , verbon-

den zijn de Vrede te onderhouden, ver-

klaren wy ten katften , dat wy , niet te-

genllsande 'iet vervolgh vandefeOor-
loghj derechte intentie en 't ooghmerk
van t' voorfz. Tradbar willen mainte-
neren , en> dat wy in a'le de Alliantien

,

diewy in den voortgang van defenOor-

logfr hebben gemaakte offullen maken,
hebben lorge gedragen , en fullen dra-

gen , inviolabelijk het eynde van dien
te preferveren , ten, ware wy tot het

contrarie te doengeprovoceertenuyt-
geeyfehc wierden.

Numo- z6. Siet op Num°- 17.

Numo- 27.

Copye van de Miiïive gefch re-
ven aan den Koning van Groot Brit-

tan nien , van v/egens de Hoogh-
Mog: Heeren Staten Generaal der

Verccnighde Nederlanden , den z-j

Oclober 1673. •

Behoorende op Pag. 334.

SIRE.
GElijk wy noyt yets meer ter herten

hebben genomen , als te meriteren

de gunfte van uwe Majefteyt , en re cul-

tiveren de vrundtlchap , de welke eer-

tijdrs hereditair is geweeft tulïchen des

zelfs Koninkrijken en onfe Republi-
que, lbo heeft het ons feer gefmert

,

als wy gelien hebben hetgroot mifnoe-
gen inert welk uwe Majefteyt tegens

ons is ingenomen geweeft , en dat, door
deartificien-van qualijk geintentioneer-

de Perfoonen , uwe Majefteyts Sub-
jecten en de onfe geaccableert zijn ge-

worden door de miferieo. , de welke
infeparabel zijn van denOorlogh, en
gebracht in ftaat , om te vergieten het

Bloedt van die gene ,
7
t welk altoos dier-

baar aan d'een en d'andcre is geweeft;

De droevige experientie , die wy daar

van ten weder-zijden gehadt hebben in

den laatft voorgaande Oorlogh , hadde
ons ook doen geloven, na dat wy we-
derom te zarnen vereenight waren , dat
de Vrede foodanigh was , dar. men ons
noyt van de felve zoude hebben kun-
nen beroven : En wy waren daar van
des te meer 'geperfuadeert , om dat de
Alliantien, in "de welke Wy op nieuws
getreden waren , ons voor eeuwigh
fchecnen te verbinden : Maar gelijk

het de Goddelijke providentie ,* tot

ftraffe van beyde de Natiën - niet toege-

laten heeft , dat de zaken lange fouden
blijven in dien gelukkigen ftaat * heb-
ben wy , zoo haaft wy vernamen het

mifverftandr , 't welk begotte te ont-
ftaan, ons geobligcerr gevonden alle be-
denkelijke devoiren aan te wenden om
den voortgangh daar van te fteuyten ,

en niets te vergeren van alle-'t gene die-

nen konde om voor te komen een foo
groot quaect. , als is nat van eène ruptu-
re ; Ten dien infichte, op de verzeke- :

ringe die men ons dede , van dat uwe
Majefteyt geofrènf'eert was over 't ma-
ken van een e Medaille , daar van wy de
verkopingeniet anders en hadden toe-

gelaten, als om datfe ons van leer ge-

ringe importantie (cfaeentezijn, fup-

primeer-
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primeerden w.y de felve aanftonts, en

cecen felfs de Stempel? hrctken, uyt

vreefe 'van datter cei.ige in iecreet

mochten gemaakt werden ; En om aan

uwe Majefteyt meer eflentiele preuven

tegevenvan deeftime, diewy maken
van zijne vrundtfebap, accordeerden

wy ai les 't geen hem gei ie-rde te ey flehen

in faveur van de Inwoonders van Suri-

name , hoe prejudicabel ook de zake

voor ons was, en hoegreote reden wy
hadden om daar inne niet te confêntee-

ren ; Wy zonden op ae feh e rijdt aan

uwe Majefteyt de Heeren van Beunin-

gen,om,was
,

t mogeIijk,wegh te nemen
de fin utre impreflien , die men aan uwe
Majefteyt trachtete geven, en om de
laatlte handt te leggen aan een Regle-

ment , by uwe Majefteyts Ambafladeur
geproponeert , tuflehen des felfs Ooft-

Inailche Compagnie en die van deze

Landen : Nadcrhandt , al hoe wel het

weynigh fucces van de Negotiatie van

den gemeldten Heer van Beuningen,
ons reden genoegh gaf om te vreefen ,

van in 't toekomende beter te zullen

reufleren , foo haaft wy vernamen ., dat

men uweMajefteytperfuaderen wilde

,

fop wel tegens alle waarfchijnelijkheydt

als tegens (ie waarheydt fel 's , vaD aat wy
onder de handt met Vrankrijk trakteer-

den te: prejuditie van uwe Majefteyts

intereften, gaven wy aanftondtsordre

aan onzen AmbahV'eur aldaar , om
van onzent wegen aan uwe Majefteyt te

verklaren , dar wy(om te doen blijken •

de valïheydt van de geruchten, die men
tot ons nadeel dede fpargeeren , en om
aan uwe Majefteyt eflentiele enincon-
teftable preuven re geven van onze
fincere intentie) gereet waren , om met
'ïem te treden in foodani.ie Alliantie,

als het de felve zoude believen , hoe

mauw die ook mochte wezen , en daar

en boven noch veel te meer toe re ftaan,

als 't gene albereydrs by ons was gedaan,

cim de rufte in Europa te ftabiiieren j

Hetpoint van de Vlagge volghdedaar
op , waar in wy gclooven ons met alle

imaginabel refpedr. ontrent uwe Maje-
fteyts Perfoon gedragen te hebben ; En
hoewel de antwoordt, die wy daar op
aan des felfs Ambafladeur gegeven heb-

ben , foodanigh zy , dat wy bercydt z^jn

de felve t'allen tijden te ftellen aan

't oordeel van de geheelc Werclt , even-

wel , om dat men klaaghde , dat de felve

antwoordt duyfter en infufïïlant was >

fonden wy aan uwe Majefteyt een ex-

traordinaris Ambafladeur , met autho-

rifanie aan hem en aan onfenordinaris

Ambafladeur, om klaarte tielien"t geen
men foude mogen duyfter vinden , en
om daar by te voegen , 't geen noodtfa-

kelijk foude mogen zijn 5 maar in

plaatfe van met haar te treden in gere-

guleerde conferentien , en haar te doen
zien \ gene in onzevcorfz. antwoordt

deficieerde, wierden fy geneghgeert, er\

men accordeerde haar gene conferen-

tie op die rijdt , op de welke de differen-

ten fouden hebben kunnen werden ge-

termineert , als een uur na dat de De-
claratie van Oorlogh van uwe Maje-

. ftey t in zijnen Raadt was geleien en ge-

approbeert.

Dit alles, SIRE, doet genoegh fïen

met wat applicatie en yver wy gear-

beydt hebben ,.om aan Uwe Majefteyt

fatisfadtie te geven, en om in zijn begin

te biuflvhen een vuyr , 't welk apparent

ftaat de gantfche Chriftenheyd: te ver-

teeren : En gelijk wy niet anders in de-

fen Oorlogh zijn getreHen,alsdoor eerra

indifpenfable necetfite\ r tot defenfie en
protectie van onfe Onderdanen , foo-

hebben wy zedert de rüpture riet op-

gehouden , foo veel in ons vermogen
is geweeft, te rechercheren de vriendc-

fchap van uwe Majefteyt , en onver-

moeyt gebleven, om aan uwe Majefteyt

by alle'occaiieu ouverture van Vrede

te doen.

Tot dien eynde fonden Wyaande
(k 3) felye
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felve in de Maande van Junit des voor-

leden Jaars onfe Extraordinaris Geder
puteerden, de welke toe Hamptoncou'rt
geconfineert wierden , fonder aan haar

Audiëntie te willen verleenen , of te

hoorén 'c geen zy van Onfent wegen
te.proproneren hadden ; Een Minifter

van den Churfurft van Brandenburgh
vertrok mede om de felve reden naar

Engelandt, en haddeop Ons verfoek

aangenomen om aan uwe Majefteyt na
behooren te reprefenteren de vierige

begeerte , dieWy hadden , om de felve

in een ander fentiment te fien , en de
difpofitie , in de welke Wy waren , om
alles te doen wat in ons vermogen was,

om de eere van zijne vriendtfehap we-
derom te mogen erlangen : Nader-
handt j op de Propofitie , de welke
door de Mediateurs gedaan wierdt,

van eene generale ftilftant van Wape-
nen ( om dat Wy volgens ons oordeel

.

daar inne nieten konde condefcendee-

ren , fonder het welvaren van onzen
Staat te hazarderen j evenwel om te

doen fien aan uwe Majefteyt , hoe feer

wy wenfehten , om aan hem te geven
alle teekenen van refpeót , en om te

procuieren aan zijne Onderdanen alle

de avantages , die zy uyt een Generalen
ftilftandt fouden hebben konnen trek-

ken j offereerden wy aan uwe Maje-
fteyt eene te Water voor den tijdt van
eenjaar , ofvoor foo veel langer tijdt

,

als de felve foude goct vinden; geloo-

vende, in den ftaat,. in de welke de fa-

ken als doen waren , noyt meerder
preuve te konnen geven van onfe y#e=
rige gcnt'gentheyt , de welke wy had-

den om de wegh tot eene gelukkige re-r

conciliade te banen , als alle de Onder-
danen van uwe Majefteyt in ftaat te

ftcllen omme te genieten alle de foe-

tighcden van den Vrede , terwijle de
onfe fouden lijden alle de incommodi-
tcyten van den Oorlogh.
De Minifters van den Konin* van

Spaigne hebben van tijdt tot tijdt de

felve faken aan uwe Majefteyt gerepre-

fenteert , en hare inftantien feer dikwils

aan de felve gereïtereert, om Hem tot

Vrede te bewegen 5 maar boven alle

defe avances,, by ons in het pubücq ge-

daan, hebben wy ons gedient van de

middelen, die wy de efficacieufte heb-

ben geoordeek ; En den Heere Prince

vanOrange, foo wel door eygen incli-

natie, als in confideratie van ons feer

dikwils gereïtereert verfoek-, heeft fich

gedient van alle bedenkelijke wegen,
om ons te doen erlangen de eere van
uwe Majefteyts Vriendtfehap , en aan

de felve te reprefenteren , de avantage

en de glorie, de welke uwe Majefteyt

daar uyt konde trekken, in 't herftellen

van de rufte in' de Chriftenheydt , en

van ons de Vrede te gunnen , die wy
verfcheyde malen en foo vierighlijk ge-

defidercert haddenjmaar hoewel wy feer

groote reden hadden om te hoopen,
dat de inftantien van een Prince , die

de eere heeft van uwe Majefteyt foo na

in Bloede te beftaan, en wiens perfo-

nele merite foo bekendt is, eyntelijk by
uwe Majefteyt geprevaleert fouden heb-

ben tekens die geene, die ons qualijk

geaffectionneert zijn , en dat wy. ook
befwaarlijk konden gelooven , na dat

SijneHoogheydtsintereftcnendeOnfe
gemeen waren geworden , en niet meer.

feparaats hadden , dat uwe Majefteyt

foude willen continueren in zijne eerfte

fentimenten , en als noch trachten in

onfe ruïne te envelopperen een van
de Doorluchtighfte Princen van zijn

Bloedt. Wy hebben niet te min met
groote bedroeftheydt gefien , dat alle

defe redenen even fwak zijn geweeft,

en dat uwe Majefteyt door geender-

hande motiven heeft konnen werden
bewoogen , om yets van Zijn eerfte ri-

gueur te relafcheren ; fulks dat men in

plaatfe vaneen favorabel antwoordt op

onfe g:dane ouvertures; ons tot Keulen
ver-
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verklaart heeft, datter geen Vrede te

hoopt n was ,"ten zy wy nier alleen aan

uwe Majefteyt en den Koringh van

Vrankrijk, maar ook aan der Churfurft

van Keulen en aan den Biffc hop van
Murfter, ir.wilhghrien Cenditien , die

men r.oyt ar.n een vty Volk heelt ge-

verght , en die foo wtynigh tot Arti-

culen V-n Viedc kunnen werden voor
geftelt, datfe niet anders mede brengen
als- eene abfolute conquefte van een
Staat , en de fubverfie van de Cbnfte-
lijke Gereformeerde Religie, daarvan
uwe Majefteyt en de Koningen des

felfs Doorluchtighfte Predeceflt-urs al-

tijdts geweeft zijn de meefte ftut en
Befchermers , en die ook met eenen
met fich ileepten niet alleen onfe totale

ruïne , maar ook die van de Spaanfche
Nederlanden.

Dit felve heeft ons geobligeert van
onfe zijde , na dat wy gei efolveert heb-

ben rot eene noodtlakelijke 'defenfie,

onfe Vrienden aan te dringen , om met
ons te treden in nauwer Alliantie; en
het heeft Godt de Hetre belieft onfe
forgh , en de middelen daar toe aan-ge-

wendr , foodanigh te zegeff*n , dat het

Alder-doorluchtightie Huys van Oo-
ftenrijk , \k h voor ons verklaart heeft

;

en den Koning van Spaigne in 't parti-

culier mee Ons geflooten heeft eene
offenfive en defenfive Ligue.uyt krach-

te van de welke Sijne Majefteyt albe-

reydts den Oorlogh aan den Koning
van Vrankriik heeft gedeclareert ; De
faken dan in dien ftaat zijnde, S i r e ,-

foo kan Uwe Majefteyt feer licht ge-

looven, dat die van grooter gevolgh lu-
ien zijn; maar alvoor'en het quaatfon-
der eenige remedie zy , hebben wy feer

geerne een uytterfte effort willen doen,
en Uwe Majefteyt verleekeren , dat

,

hoedanig de verandering in de /aken

van Europa ook is, ons refpect en de-

ference voor Uwe Majefteyt altijdt de
feive is, en dat > hoe coiifiderabel en

machtigh onfe Geallieerden zijn , wy
even leer gedifponeert blijven om

,
Uwe Majefteyt te geven alle defatis-

j

fadtie , die de felve in redelijkheyot
foude konnen pretenderen, en wy heb-

;

ben dat geluk , dat onfe Geallieerden

,

met ors zijn in een en het felve fenti-

;

ment ; Wy derden hoopen , dat Uwe
Majefteyt aan onfe bede en aan dein-
terctiTie van hcoghftgemelte onfe Ge-
allieerden nietfalrefuferen-, 't geen wy
tot noch toe niet en hebben konnen

' obtineren, en dat Uwe Majefteyt niet
Tal willen augmenteren de defolatie , die'

niet als al te univerfeel is.

Maar op dat wy niets en vergeten
van 't gene Uwe Majefteyt daar toe kan
bewegen, bidden wy , dat de felve ge-

lieve reflectie te nemen op alle 't gene
van 't begin van defen Oorlogh is ge-
paffeerr, en daar nevens te confïdere-

ren , dat die van particulier is géneraal

geworden ; Als Uwe Majefteyt fich

in de felve engageerde, waren wy de
eenighfte Vyanden , tegenwoordigh is

een groot gedeelte van Europa daar

inne' niet minder geintereffeert als wy

;

En Uwe Majefteyt en kan defen Oor-
loghjdie aireede foo ruïneus is geweeft,

niet continueren, fonder de felve mede
te declareren aan die gene , die fich met
ons gevoeght hebben , en fonder te ha-

zarderen debeboudeniffe van de Chri-

ftenheydt, by aldien de Wapenen van

den Koningh van Vrankrijk komen
florifanr te zijn door hetfecours, 't welk

Uwe Majefteyt aan hem foude geven;

Ook en kan uwe Majt-fteyt niet meer
qualijk op-nemen , dat wy niet en kon-

nen toeftaan, 't geen de felve foude mo-
gen eyffchen in faveur van Vrank rijk,,

devvijle wy het felve door tene Indif-

penfable neceffkeyt niet konnen doen

fonder concert van onfe Geallieerden;

En alfoo het Generaal Ttaclf' at geac-

comp-.igneert is met veele difficuitey-

ten, en dat wy voorüen, dat dit fret

middd



middel zal 'zijn , om defen ongeluk-
j

lagen Oorloghte continueeren, die wy
feer.geerne wenfchten met uwe Maje- ,

fteyt promptelijk ter neder te leggen ,

foo fouden wy ons voor al feer geluk-
|

kigh achten , indien eenige van de(e !

confideratiqn indruk in 't herte van
'

uwe Maj-efteyt konnen geven , en de

felve difponeren , om weder, te keeren
in de fentimenten , in de welke wy hem
voor defen met vreughda gefien heb-

ben; Als wanneer wy in gevolge van
de reconciliatie , die wy ons belooven ,

niet en twijffelen , ofde felve fal duuren
voor altoos. Ondertuffchcn bidden wy
Godt Almachtigh

S I R E
,
&c.

In den Hdge den

25 Ociovtr i6j}.

Num°- 18.

Declaratie van den Koning van
Vrankrijk , waar by zijne Majefteyt

,

na gerefol veert te hebben , de Staten

van Hollandt den OoTlogh aan te

doen, aan zijne. Onderdanen ver-

biedt , aldaar eenige ommegingh
,

nochté handelingh te hebben. Den 6
April, 1671.

Beboorende op Pag. 537.

Van wegen den Koning.

-r\ E quade voldoeninge die zij ne Ma-
JLljcfteyt heeft over "t beftier dat dé

Generale Staten van de Vereenighde

Nederlantfche Provintien , zeder eeni-

ge jaren t'zijnen aanfien hebben gehou-

den , wefende de zake foo verre geko-

men , dat^jne Majefteyt niet langer ,

dan tot kollen van zijne glorie , en kan

diftïmuleren d'onwaardigheyt die hem
veroorzaakt wert door een maniere van

doen, dewelke 'foo vveynigh over een

komt met de groote Obligatien daar

mede zijne Majefteyt, en de Konin-
gen zij ne Voorzaten de felve foo libera-

Üj.ken hebben opgevuk, foo dat zijne
Majefteyt verklaart heeft , en verklaart
by c.-

aien, van zijn handt ondertekent

,

vaftgeftelt, en gerefol veert te hebben
de gemelde Staten Generaal der Ver-
eenighde Nederlandtfche Provinciën
den Oorlogh aan te doen , foo te Zee
als te Lande.
Tot dien eynde beveelt zijne Maje-

fteyt aan alle zijne Onderdanen , Vafïa-
len , en Dienaars op de Hollanders aan
te gaan , en heeft hen-Iuyden verboden
en. verbiedt hun, hier namaals met hen-
luyden eenige ommegang, ~handcl

,

nochte intelligentie te houden, op poe-
ne van 't leven. En houdt zijn Maje-
fteyt tot dien eynde yan nu afaan voor
gerevoceert , en revoceert alle Permif-
ften , Pafpoorten , Sauvegarden ,. of
Vrygeleyden, die door hem, ofdoor
zijne Generale Stedehouders en andere
zijne Officieren contrarie defes zouden
mogen wefen geaccondeert en toege-
ftaan, en houdt de zelve voor nul en
van geender waerde ; verbiedende een
7egelijk , wien het ook zy , daar eenigh
regard op te nemen..

Beveelq,en Ordonneert zijne Maje-
fteyt aan mijn Heer den Gravc van
Vermandois , Groot-meefter , Hooft
en Surintendant Generaal van de navi-

gatie en Commercie van dit Koning-
rijk , aan de Marfchalken van Vrank-
rijk , de Gouverneurs en Lieutenanten
Generaal wegens zijne Majefteyt in des
felfs Provintien ca Armeen , Veldt- I

Marfchalken , Colonels-, Veldt-Over-
ften , Capireynen , Hoofden en Aan-
voerders van zijne Krijgs-VoUcercn foo
te Paerde als te Voet , Franfen en
Vreemdelingen , en alle andere zijne

Officieren dien 't behopren fal , dat zy
den Inhoudt van defen doen , excute-

ren ,een yder in zijn regard, door 't dif-

trict van hun gebiedt en jurifdictie,

want fulks is de wille van zijne Maje^

fteyt, den welken verftaüt dat defen lal

werden
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veerden verkondight en geaffigeert in

allezijne Steden foo Zee-Steden als an-
dere , als mede in alle Havenen en an-
dere Plaatzen van zijn Koningrijk

,

daar 't van nooden zijn fal , ten eynde
niemanr. daar van ignorantie fal hebben
te pretenderen. Gedaan in 't Kaftecl

van Verfaillesjden 6 April lóji. Gete-
kent Louis , en noch lager L,e Tellier.

Is geordonneert aan Charles Canto ,

oudinaris gefwooren Roeper van den
Koning in alle de Plaatfen van defe

Stadt, de Voorfteden, Prevooftfchap

enMarkgraaffchap vanParijs,daar 't van
I nooden zijn fal te Publiceren en te doen
effigeren de ordinantie van den Koning
van den fefte van defe tegenwoordige
Maant en Jare, ten eynde men geen
fake van ignorantie en fal hebben te pre-

tenderen. Gedaan delen 6 April 1671.

Geteekent, De la Reinie.

Gelefen en gepubiiceert op 't geluyt

van Trompetten en openbare uytroep,

midtsgaders door effixie aan alle de or-

dinare en extraordinare Kruys-ftraten

van defe Stadt en Voorfteden van Pa-

rijs , door my Charles Canto , ordinaris

gefwoore Roeper vanden Koning bin-

nen de voorfz Stede , Prevooftfchap

en Markgraaffchap van Parijs, in doen
van welke verkondiginge ik vergezel-

fchaptwas met 5 Trompetters, te we-

ten : Tro/me Troujfon , EnMwedn Bos ,

gefwoore Trompetters van den Ko-
ning , en drie andere , op Donderdagh
den 7 April i6yz. Geteekent.

C A »n t o.

Num°' 19.

Dank-bcwijs , door de Heer
. . . Ambaffadeur van Vrank-

rijle , uyt de naam van fijn Meefter

,

Henrik de IV 9 Koning van Vrank-

rijk en Navarre , aan de Hoogh-
Mog: Keeren Staten der Vereenigh-

de Nederlanden, op den r 1 van Sep-
tember, 155)3. g«daan. Getrokken
uyt

Behoorendeop Pag.'.tfg.

Mijn Herren
;

EChriftelijkfteKonjng heeft my
bevoolen aan uw Hoogh-Mog: te

feggen , dat de befondere toegencgent-
heyt , die ghy tot hier toe tot de wel-

ftandt envorderingh fijner laken ge-

toont hebt, ten mmften defé vernoe-

ging in uw geeften" behoort te laten

,

dat de felfde aan een Vorft is bewefen

,

die , haar naar haar gerechnge waerde
achtende, ©ok de verplichting daar af

niet wil verbergen.SijnMajefteyt erkent

dat Vrankrijk, en hy zelf befonderlijk

in fijn Perïoon, in fijnuytterftequa-

len van niemandt bygeftaan en gehol-

pen is, aan de "-welken recht vaerdigh-

Iijk, de tijtel van oprechte , volkome
en onbevreefde Vrienden kan paffen ,

dan aan uw Hoogh-Mog: om dat ghy
4e Koning en 't Koningrijk uyt liefde

I

tot hem , en tot hec felfde hebt bemint»

Ghy hebt niet voor hun voorfpoet ge-

j
vreeft, maar eerder met alle uw begeer-

j

ten hun behoudenis gewenfcht , en
• daar toe geholpen , niet alleenlijk door

I

feer heyllame diverfien , maar met uw
j
heyrkrachten en middelen derwaarts te

;
fenden. N-iemandt kan defe weldaden

j

waerdighlijkgenoegh achten, dan met

! acht op de felfde dingen te nemen , ge-

lijk Sijn Majefteyt doet, foo dikwils en

meenighmalen als het verhaalde der

voorgaande toevallen hem van de by-

ftandc , die hy van u ontfangen heeft,

i doet fpreken. Want uw Hbogh-Mog:

i

faken van feer groot gevolgh aangevan-
' genenuytgeftaan, uytftekende koften

I verdragen, en met kommeren gevaar

de krachten der Vyanden gediverteert

! en afgeweert hebbende , hebben noch

Idefe poging aan hun goede genegene-

(1) heyt
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heyt gedaan , dat 'iy voor een gedeelte

in onfc noodzakelijkheden te hulp zijn

gekomen ,
ja mee fuik een vaerdige en

volkome wil , dat de verplichtingen

daar ar. niette wacrderen zijn. De Ko-
ning is feer bedroeft van dat hy de(e

fijn dankbaarheyt niet dan met bloote

woorden , aan uw kan getuygen , en
van dat hy voor foo veel goede uyt-

werkfelen , die by na fonder voorbeek
2,ijn, niets vermach, dan u te bedan-

ken. Maar hy heeft my bevoolenaan

u te feggen; dat, fooGodt beliefde

eenige gelegentheytte verleenen , in de

welke hy fou konnen getuygen hoe
hoogh hy uw vriendtfehap acht , gelijk

ook de getuygeniffen , die ghy daar af

aan' hem hebt gegeven , hy niets ter

werelt fou fparen , om te maken , dat

men , in de gerechtige vergelding der

goede dienden, die hy van u ontfangen

heeft, niets van fijn zijde fou konnen
begeeren. Sijn Majefteyt dan ; ver-

wachtende dat Godt de middelen daar

af opent , naar mate van fijn begeer-

ten , en naar dat ghy verdient hebt £
wil niets van die dingen achter laten ,

de welken u fullen konnen doen be-

kennen in welken achting en opficht

hy uw vrientichap heeft : En dewijl'er,

onder de felfden , geen waerachtiger
blijk van eenigh vertrouwen, en feer

fekere famenvoeging is, dan de bera-

dingen en overwegingen oprechtelijk

mede te dcelen , foo heeft het hem be-

lieft my met dit Ampt byute veree-

ren , om aan u de ftandt fijn faken te

doen verdaan , en de oorfaken te ver-

toor-en , die hem gedwongen hebben
tot d'uytterfte hulpmiddelen te ko-
men , en ona'ertuffchen alle ontwijffe-

lingen en nabedenkens wech te ne-
men , die de geruchten , de welken aan
alle zijden geloopen hebben , "in uw
geeden fouden hebben konnen laten ,

tor nadeel van foo veel goede dienden

,

die ghy in de qualen en verdrukkingen

van Vrankrijk hebt beweren, en van
al 't geen, 't welk de Koningh en "het

Koningrijk , naar alle recht , en vol+

gens alle wetten , aan uw Hoogh-Mog:
verplicht zijn , &c.

Num<> 30.

Aan den Koningh van
Vrankrijk.

Bekoorende op Pag: i\i.

Heer Koning.

NA genomen inficht op de goethe-

den , welke de Koningen Voor-
faten van Uwe Majefteyt t'allen tijden

gehad hebben voor defen Staat , zoo
valt het ons moeyelijk geloof te geven
aan de loopende geruchten , dat die de

oorfaak geworden fou zijn van de
machtige Wapenrufting welke hy doet

doen in fijn Koninghrijk, en niet te

min de berichtingen die van al^en kan-

ten ons toe komen , en de redenen die

men verhaalt dat Uw Sraats-dienaren

voeren in de Hoven der Koningen en
Vorften daar zy fich onthouden , wil-

len doen gelooven , dat hy defelvige

alleen tegen ons doet Wy hebben wel

naauwkeurigh willen onderfoeken , of

in onfe bedrijven en inonfebeftierinp:

niet eenige faak was die Uwe Maje-
fteyt konde noodigen tot in afkeerig-

heydt re veranderen de vriendtfehap

met welke het hem belieft heeft ons tot

nu toe te vereeren : en niets gevonden
hebbende waar over wy ons fouden
konnen befchuldigen , noch waar over
hy ons oyc heeft doen waarfchouwen ,

foo hebben wy ons niet konnen inbeel-

den dat de Gerechtigheyt , die de be-

drijven van uw Koningrijk beftiert

,

hem foud konnen toelaren fijne Wape-
nen te befigen tegen fijne Öudtde en
Getrouwde Bondtgenooten , fonder
eenige voorgaande bekendmaking van
de fwarigheden , waarover hy verbete-'

ring
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ring Zou mogen wenfchen. En in der

daadt , her is foo verre van daan , dat wy
fouden gefint zijn daar toe eenige reden

aan Uwe Majefteyt te geven , ofergens

in te kort te komen aan het Verdragh

in December 1 66z. binnen Parijs geflo-

ten , dat wy achten het felvige feer ftip-

telijk en feer ernftelijk nagekomen te

hebben , en bieden felfsaan vaerdigh te

doen verbeteren het niet onderhouden

en verbreken dat daar in door onvoor-

fichtigheyt zou mogen gekomen zijn.

Het is «waar , Heer Koning , dat men
federt eenige tijdt niet geheel in goet

verdragh is geweeft rakende de Zee-
vaart en den Koophandel , maar fulks

was niet fonder ons groot leedtwefen

,

en wy hebben alles gedaan wat men van
ons wettighlijk fbu konnen eyflehen,

om de maeyelij kneden voor te komen
en wech te nemen, died'een en den-
der hebben ontroert, gelijk wy noch
bereydt fouden zijn te doen niet alleen

te dien aanfien , maar ook in 'c gene

Uwe Majefteyt fal konnen overtuygen

van den volmaakten drift dien wy heb-

ben om hem de eere en grootachting te

geven , die men aan Uw Perfoon foo

wel als aan Uwe hooge Waerdigheyt
verfchuldight is , en om hem alle ver-

noeging te doen genieten die hy zou

konnen eyflehen van fijne Befte en

Toegenegenfte Bontgenooten, tot her-

ftellingh van den Koophandel en de
Scheepsvaart, in den ftandt daarzy in

waren ten tijde van het laatfte Ver-

dragh ; en te geven' aan de genegent-

heyt , die wy hebben tot fijne belan-

gens , alle de ruymte die wy hem fou-

den mogen toeftaan , fonder nadeel

van 'tgene wy aan onfe andere Bondr-

genooten fchuldighzijn. Voorts, Heer
Koning j geloven wy nietdeWapen-
rufting te rechtvaerdigen dje ghy ter

Zee en te Lande doet , na de berichtin-

gen die wy dagelijks ontfangen : maar

wy willen Uw Majefteyt wel verfeke-

ren , dat wy de felvige niet doen met
voornemen om yemandt te beledigen

,

maar door een uytterfte noodc, en door
d'onverfettelijke verplichtingh die wy
hebben tot onfen Staat en onfe Onder-
danen te befchutten j en dat wy ons
met vreughden fuilen ontwapenen ,

wanneer het hem fal gelieven ons t«
yerloffèn van d'ongeruiligheyt , waar
in ons de Wapenen ftellen die van alle

kanten tot ons fchijnen te naderen ; ons
verfekerende dat wy de zijne niet heb-
ben te vreefen Wy belaften den Heer
de Groot, Onfen Gefant , hier toe een
eygentlijk Gehoor te nemen by Uwe
Majefteyt , en die dit breeder voor te

dragen , met byvoeging van al het gene
fal konnen dienen om die re verfekeren
van d'oprechtigheydt Onfer voorne-
mens ; Hier zullen wy defen Briefniet
langer maken , dan alleenig-h om Godt
te bidden

,

HEER KONING.
Gefcbreven in den Hage den 10 Decem-

ber, 167 1.

Num°. 31.

Brief van Antwoort van den
Koning "van Vrankrijk aan

hare Hoogh-Mog:

Behorende op Pag. 341.

SEer Waarde Groote Vrienden en
Bondtgenooten. Wy hebben ver-

ftaan van den Heer deGroot,uwen Am-
bafïadeur Extraordinair ontrent Ons,
't gene hy Ons van Uwent wegen ver-

toont heeft , en hebben uyt zijne han-

den ontfangen den Brief van den to

December laaft leden , dien Gy hem
belaft hebt Ons over tegeven. Wy zijn

wel tevreden geweeft daar in te vinden

de bekentenis die gy doet van inver-

fcheyde gelegentheden ontfangen te

hebben de tekenen van de Goetheden

der Koningen onfe Voorlaten ; maar

(1 %) Wy
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Wy hadden wel gewenfcht > dat gy niet t

vergeten mocht hebben het gene daar
|

voorgevallen is zedert dat Wy tot de

Kroon zijn gekomen. De gebeugenis

die Gy daar van fbud bewaart hebben,

had Uonbekommert foo gunftigh niet

doen oordeelen als gy wel doet , van.de

beitiering die Gy ons aangaande ge-

houden hebt. Gy had konnen indach-

tigh zijn,dat Gy niet akijdt de getrouw-

heyc bewaart hebt die aan onfe oude

Bondtgenootfchap verfchuldigiit is ; en

dat VV y niet nagelaten hebben , U in

uwe nooden feer voordeelige byftan-

den te doen , tot handthaving van Uwe
Staten. Miflthicn felfs dat de nieu-

wigheden die Ghy hebt doen maken in

den Koophandel zederr het Jaar 1661.

U fooonfchuldigh nietfoudengefchee-

nen hebben , als Gy die wel vooritelt ,

waar over Wy Ons wel willen geven

aan de gevoelens der gener die daar in

minder belang dan Wy hebben. In-

dien het w<:ar is > dat Gy erkent , dat de

Gerechtigheyt de regel is van Onfe be-

drijven , en dat Gy vernoeght zijt in de

opmerkingen die Gy over de Onfe ge-

maakc hebc , foo moet Gy gene onge-

ruftigheden over Onfe Wapenen op-

nemen. Wy ftaan toe , -dat Wy zedert

den tijde van de laatfte reyfe die Wy
in Vlaanderen gedaan hebben , om tot

den arbeydt der Fortificatien tcgebruy-

ken het Voetvolk dat Onfe Piaatfen aan

die zijde bewaart , Onfe Benden heb-

ben vermeerdert, om onfe Onderdanen
te befchermen voor het overvallen daar

zy van gedreyght wierden , door foo

veele boven gemeene wervingen te

Voet en te Paarde die Gy t;faam ge-

bracht hebt",*en de Vloot dié Gy in Zee
hieldt voor Qnfe Kuften ; ais mede
door de krachtige aandringingen die

Uwe Staats-Dienaren deden in de Ho-
ven van de meefte Vorften , om die

met U te doen komen in verbintenif-

fen tegen Onfe Kroon ; waar in Wy

voldaan hebben aan de Wetten van de
wijfe voorfkhtigheydt , en aan de be-
fchutting die Wy onfe Volkeren fchul-

digh zijn. Wy fullen U felfs feggen

,

dat Wy Onfe Wapen) uftingen fullen

voortfetten foo wel ter Zee als te Lan-
de , en dat wanneer die in den (tandt

wefen fal , waar toe Wy haar hebben
beflooten te brengen, Wy de fèlvige

tuilen gebruyken , foo als WyJkillen

achten Onfe Waerdigheyt te betamen,
waar van Wy aan niemandt moeten
rekenfciK'.p geven , Ons belovende dat

*Èrodt de rechtvaardige befluyten fal ze-
genen die Wy fullen nemen , en dat zy

'

goet gekeurt fullen worden van alle de
Potentaten , die fich niet fullen laten

voorkomen hebben van de quadc in-

drukfelen, die men van over foo langen
tijdt haar tegen ons gefocht heeft te ge-
ven. Dit is het dat wy op Uwen Brief
wel hebben willen antwoorden, hoewel
Zy minder voor Ons is gefchreven, als

om de Vorften tegen Ons op te hitfen,

in welkers Hoven die gemeen is ge-
maakt eer dat w.y haar hebben konnen
ontfangen. Godt biddende , feer Waer-

,
de Groote Vrienden en Bondrgenoo-
ten , dat hy U in zijne heylige befchut-

i
ting houde , gefchreven tot i>. Germain

i enLaye,den6dagh vanjanuarii, 1672.

Uwe goede VrierJt, eft Bondigenoot',

Was gefktnt LOUIS.
Ondtrftont L. T EL LI ER.

Num°. y_.

\ Aóte i n Vran krij k gepubliceert
voor de Nederlandfche Inge-

fetene aldaar.

Behoorende op Pag'. 34.Z.

Van voegen den Koning.

J^
Yn Majefteyt onderricht geweefl

J zijnde, als dat de Hollanders, de
welke



welke fich in dit Koningrijk Zijn bevin

dende , duchten aan hunne Perfo©ncn
gemolefteert , en in 't genieten van

hunne Goederen getroubleert te wer-

den, in gevolge van ó'Ordonnantfe

van den 6 defer maant, waarby zijne

Majefteyt , verklarende vaft geftelt , en

gerefolveert te hebben , de Generale

Staten der Vereenigde Nederlandtfche

Provinciën den OorJogh aan te doen ,

Zijne Onderdanen verboden heeft eeni-

ge Commercie met hen-luyden te drij-

. ven , nochte communicatie met hun te

houden. En ofwel defe vreefefonder

eenigh Fondament is , als konnende de
voorfz. Ordonnantie nie* anders ver-

liaan worden dan tegensde Hollanders,

de welke hier namaals op Zee door de

de Schepen van zijne Majeiteyt , of

te Lande door zijne Troepen fullen

werden ontmoet , of die gene, de
welke hun op de Kuiten van 't Rijk

vertoonen lullen , om aldaar een inval

te doen, ofgewapender handt te lan-

den , en niet tegens de Particulieren

die bun in 't Koningrijk van Vrankrijk

hebben ter neder gefer ; of die gene ,

de welke daar in gekomen zijn op
'ttgoct vertrouwen van de correfpon-

dentie , die 'er tot nu toe geweelt is tuf-

'

fchen defe Kroone, en d'opgemelte

Staten 'Generaal der Vereenighde Ne-
derlandtfche Provinciën : Niet te min
Zijne Majefteyt wiUéndezijne'meening

daar op wel particulierlijker uytleggen.

Zoo heeft Zijne Majefteyt geordon-

neert , en ordonneert dat de niet-gena-

turalifeerde Hollanders die in 't Ko-
ningrijk nedergeieten zijn , of die fich

tegenwoordighlijk in "t felve bevinden,

daar uyt fullen hebben te vertrekken

binnen 6 maanden , te rekenen van den

dagh en datum van defen af, geduuren-

de de welke , zy-luyden vermogen ful-

len hunne Koopmanfchappen en ande-

ren Goederen met verfekeringe te ver-

koopenen te tranfporteren. Verbiedt

(8y)

Zijne Majefteyt ondertuiTchen welex-
preffeiijk aan alle zijne Onderdanen,
de .voorfz. particuliere Hollanders aan
hunne Perfoonen en Goederen te mo-
lefteren , door Wat oorfaak , gelegent-
hey t , en onder wat pretext het ook fou-
de mogen zijn,'t en zy door d'ordinaris

wegh van Juftitie , en in alles foodanigh
als zy-luyden voor de Publicatie der
voorfz. Ordonnantie van den 6 defer
maant , fouden hebben vermogen te

doen.

Beveelt en ordonneert Zijne Maje-
fteyt aan de Gouverneurs , en der felver

Generale Stedehouders in zijne Pro-
vintien, d'Intendanten en Commiflari-
fen aer Requeften van Uytdeelingen
binnen de felve, de particuliere Gou-
verneurs van zijne Steden ., en Plaat-

fen , de Bailliuwen , Senefchalken ,

Prevooften , Rechters , en der felver

Stedehouders; mitfgadeis alle andere
Zijne Officieren dien 't behooren zal,

yeder in zijn regard de handt te houden
aan de ftridte onderhoudinge of nako-

mingevan defen , de welke zijne Ma-
jefteyt wil dat afgele(en, gepubliceert

en geaffigeertfai werden in alle de Ste-

den , Dorpen , Parochien , en andere

plaatfen van zijn Koniugrijk,daar't van

noodenzijnfal , op dat nicmandt daatf

van fake van ignorantie en hebbe te

pretenderen.

Gedaan tot St. Germaln en Laye , den

if April , 1672. getekent LOUIS,
en lager

Le Tellier.

Numo. 33.

Indaginge der Fratifchen

in haar Rjjk.

• BehorenJe op Pag: 342.

Van -wegen den Koning.

Yn Majefteyt onderricht wefende,

als dat 'er veelc Franfen in Hol-

(1 3; lande*.
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landt, en de Vereenighde Nederland tfc

Provintien zijn, en niet willende , na

den Oorl'ogh aan de Generale Staten

der Vereenighde Provintien verklaart

te hebben , dat eenige van fijne Onder-
danen aldaar fullen woonen , nochte

refideefen , nochte dat de felve eenige

Commercie , nochte Communicatie
met de Hollanders hebben fullen : Zoo
ordonneert , en gebiedt Sijne Maje-

fteyt wel expreffelijkaan alle fijne On-
derdanen, (Vanwatqualiteyt, en con-

ditie de felve fouden, mogen zijn) te-

genwoordfgh zijnde in Hollandt , en

de Landen, ftaande onder de gehoor-
faamheyt van de gemelte Generale Sta-

ten , 't zy dat de felve hunne wooninge
aldaar hebben vaftgeftelt, of dat zy in

hun dienft verbonden zijn, ofander-

fmts, van daar te vertrekken , en weder
in 't Koningrijk van Vrankrijk te ko-

men binnen i y dagen na de Publicatie

van defen , op pcene van dat tegens

de Contraventeurs geprocedeert fal

werden by confifcatie van Lijf, en
Goedt , volgens de rigeur der Ordon-
nantien.

Beveelt, en ordonneert Sijne Msje-
fteyt aan de Gouverneurs, enderfel-

ver Generale Stedehouders in fijne

Provintien, dlntendanten, enCom-
miffarifen van Uytdeelingen binnen

de felve , Bailliuwen, Senefchalen, Pre-

vooften, Rechters, en der felver Stede-

houders, midtfgaders alle andere fijne

Officieren dien 't behooren fal , yder

in fijn reguard de handt te houden aan

de ftrïkte onderhoudinge , of nako-

roinge van defen , de welke Sijne Ma-
jefteyt wil dat afgelefen , gepubliceert

,

en geaffigeert fal werden in alle de Ste-

den , Dorpen ,1?arochien , en andere

plaatfen van fijn Koningrijk , als mede
op de Frontieren van dien daar 't van

nooden zijn fal , op dat niemandt daar

van fake van ignorantie en, hcbbe te

pretendeeren,

Gedaan tot St. Germa'm en Lays , den
i?A*pril> 1671. getekent LOUIS,
en lager

Le Tellier.

Werdt geordomieert aan Charles

Canto , Ordinaris. gefwooren Uytrae-

per van den Koning, de tegenwoor-

dige Ordonnantie te publiceeren , en

te doen affigeeren aan alle de plaat-

fen van defe Stadt , van de Voor-fte-

den , 't Prevooftfchap , en Mirkgraaf-

fchap van Parijs , daar 't van nooden

zijn fal ; en ons fulks te certificeeren

binnen den dagh van morgen.

Gedaan den x 1 dagh van April, 1672.

Getekent, Le Camus.

Afgelefen, en gepubliceert op'tge-

luyt van Trompetten , en openbaar ge-

roep , midtfgaders door arfixie in alle de

Ordinaris en Extraordinares Kruysftra-

ten.defer Stede , en de Voor-fteden van

Parijs, door my Charles Canto , Ordi-

naris gefwooren Uytroeper van den

Koningh binnen der voorfz. Stede,

't Prevooftfchap , en Markgraaffchap

van Parijs, in 't doen van welke Pro-

clamatie ik vergefelfchapt was van We-
rojme Troufon^ Eflienne du Bots » gefwoo-

ren Trompetters van den Koning , en

van noch een ander Trompetter. Den
21 April, 1672.

'

Getekent , Canto.

Numo- 34..

Copye vand'Ordonnantiedes
Konings, die verklaart hoedanigh de

Hollandtfe Ingefetenen haar fullen

te dragen hebben , om niet bedorven

te worden door de Legers van zijne

Majefteyt.

Behoorende op Pag: %)6.

Van vege» den Koning.

& Yn Majefteyt fich met leetwefen

5 verplicht vindende den Oorlogh in

de
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de Landen door de Hollanders befeten,

te voeren , en zijn voornemen maar al-

leen igh zijnde ae Regeerders der felve

teftraften , en geenfms de Ingefètenen

te bederven die gants geen fchult heb-

ben aan het quaat beley dt van die geen e,

daar zy de Regeeringe van haar Staat

op vertrouwt hebben. Soo heeft zijn

Majefteyt goet gevonden de(e ordon-

nantie uy t te laten gaan , om aan defelve

Ingefetehen bekent te maken , hoeda-

nigh H y gerefolveert is zijne Legers te

doen leven , en d'ordt rs die Hy begeert

datfe lullen hebben te houden tot haar

verlicht inge.

d'Intentie van zijne Majefteyt is, dat

aangelien zijne Legers loo wei en foo

punctuelijk betaalt werden , als Hy ge-

laft heeft datfe fullen zijn , Hy ook wil

datfe haar in alle mogelijke Difcipline,

en order fullen hebben te houden , fon-

der de Landen daar zy door trekken

fullen , laftigh te vallen, dan al'een voor

de enkele voeragie , en noodige dingen

om de Legers neer te (laan

De lngefetenen die fich voor de
moetwilligheyt der Soldaten , die voor

en ter zijde de Legers loopen , befchut-

ten willen, fullen fich vermogen inde
Kafteclen der Dorpen te bergen met
haar Vee, en Koorn , alwaar zijn Maje-

fteyt we! wik dat zy fich gewapent hou-
den , ionder dat zy , oaar yemandt hoe-

ven in te laren , dan aiieen de Sauve-

garde , die zijne Majefteyt daar fal mo-
gen fenden , of u el de partye die door

o/Officiers gecommancteert > door laft

van zijn Majefteyt, fullen vragen daar

in te trekken.

Wanneer de Legers van zijnMaje-
fteyt eenige plaatfen , op 4 mijlen na

,

fullen naderen , foo fullen die van yder

Kafteel aan de Ruyters, van de Com-
pagnie van de Sauvegarden fenden vra

gen : welkers tegenwoordigheyt haar

van alle violentie en moetwil der Sol-

daten befchuuen fal. Des fullen zy de

felve voeden, als mede zijn Paart, en
boven dien 4 Rijksdaalders daaghs voor
Zjnfalaris geven.

En wanneer de Legers van zijn Ma-
jefteyt verder als 3 of 4 mijlen van de
gemelde Kafteelc-n fullen trekken , foo
fullen Zy hare Sauvegarden wederom
in 't Leger geleyden , en inftaan voor
't quaat dat de Hollandtfe Troupen haar
foude mogen aandoen,fbo wel in't gaan
naar de Kafteelen , verblijf in de felve

,

als in 't wéderkeeren naar 't Leger:
Verklarende zijn Majefteyt , dat, by
aldiender eenige violentie aan de ge-

melde Sauvegarden gedaan wordt , of
aan de Officiers van de felve Compa-
gnie, die de teken van Sauvegarden ful-

len hebben , en die haar fullen gaan be-

foeken, om haar in haar fchuldige plicht

te houden , dat Hy der geen meer fal

verleenen , en dat Hy zijne Legers faj

laten leven met alle liberteyt en licen-

tie.

Aftmn in 't Ka/teelvan VerfaiUes, den

7 April, 1672.

Geteekent LOUIS.
En leeger , Le Tellier.

Numo. 35-.

Placcaat des BifTchops van
Keulen, daar door des felfsOnder-

faten bevoelen wordt fich uyt de

dienft der Generale Staten te ont-

trekken.

Behorende op Pag. 358.

r T Maximiliaan Henrich , door

Godts genade Bijfckop te Keulen ,

Aerdts-Cantelier en Keurvorfi des tiey-

Itge Roomfcke Rijks door Italië» , Bif-

fckopteHtldesheym-, enLurtigk, Ad-

minifirator te Bercktsgaden , in Over-

en Nederbayertn , en in d'Oveffalts ,

inWeftfalen, teOngeren, en tiertegb

van Bullion, Palts-Graaf by de Rijn ,

Landt-

W
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Lanat-Grasf, te Settchtemhrgï Mark-
Graaf te Franchimont , &c.

MAken hier mede aan yder kondt

en kennelijk : Dewijl wy door de

Heeren Staten Generaal der Verecnig-

de Nederlanden , niet tegengaande

onfe hartelijke vlijt en naerftigheyt tot

onderhoudingh van een beftandige

Vriendtfchap en Neutraliteyt , tegen

onfe wil , en tot ons fonderling leetwe-

fen met hem- als in d'Oorlogh getrok-

ken worden , vermidts zy' nu onlangs

met eenigh getal van Ruy ters en Voet-
knechten ,eenige duyfent fterk, op een

Vyandelijkc wijfe in deGrenfenvan
ons Aerdts bifchdom ingebroken, de
flaghboomen nedergeworpen , d'On-
derdanen lmadelijk gehandelt, gefla-

gen, gewondt, en om 't leven gebracht,

en niet alleenlijk de Kloofters* Dor-
pen en Vlekken daar in gebrantfehat

,

en het geen , dat hen wel geviel, wech-
genomen en gerooft , maar ook ver-

fcheydentlijke Hu'yfen en Slooten uyt-

geplondert, en op een gantfeh moedt-

wi 11 ige wijfe in brandt gefteken, en
daar beneffens eenige van onfe Krijgs-

Overften en Soldaten gevankclijk

wechgevoert , en dus een onverant-

woordelijke aanvang met de foo lang-

gedreyghde Vyandtfchap gemaakt heb-

ben , en ook noch wijders, daar in

volharden ; en dewijl wy dieshalven

,

toebehoudenis, redding en wederver-

overing van 't onfe , en van 't geen dat

ons Aerdrs-bifchdom fedeftfbo veel ja-

ren herwaarts op een onbillijke wijfe

onthouden is , genoodtdrukt worden
de middelen, die van Godt, van de
Natuur, en door het Vrede-befluyt.van

Weftfalen tot tegenweer geoorloft

zijn , ter handt te nemen, endefchade
en fmaat , die wy tot aan defe tijdt gele-

den hebben , aan de Landen en On-
derdanen der voorgedachte Staten Ge-
neraal ; met en beneffens onfeBondt-
genooten , en andere Keurvorften en

Standen des Rijks, tot' onfe byftandfc

vaerdigh, door de Wapenen te verha-

len ; en dewijl dan yder Ingebooren en

Ingefeten en Onderdaan van ons Aerts-

bifchdom , en van onfe Landen , vol-

gens de Wet, hem van de Natuur inge-

plant , verplicht is fich tot de verdedi-

ging des Vaderlandts, en niet daar te-

gen , ten dienft van de Vyandt , te la-

ten gebruyken , en daarbencffens ook
alle onfe Leenlieden , volgens en uyt

kracht van hun Leenplichten , en van
wggen hun trouw ien eedt, aan ons en
otT ons Aerdts-bifchdom gefwooren,

en rechtshalven fchuldigh zijn , hun
Leen-dienften aan ons te bewijfen : foo

willen wy derhalven onfe Onder-danen

en Leen-lieden , die'fich in de Krijghs-

dienften by de Generale Staten , ofby
andere vreemden begeven hebben hier

nu genadiglijk en ernftelijk vermaant

hebben,dat fy fich binnen 14. dagen na
d'afkondiging van dit onsPlacc£ac,van

fulkeKrijghs-dienften fullen ontflaan,

en fichdaar uyt redden, en voortaan

fich nergens tegen ons en ons Aerdts-

bifchdom laten gebruyken , maar , in-

dien zy begèengh zijn om d'Oorlogh

te oeffenen , fich by ons aan te geven ,

opdat yder mar fijn ftaat en hoedanig-

heyt ingevoegt, en onder onfe Krijgs-

ordening gebracht mach worden. Maar
indien yemandt hier-en-tegen in fulke

Vyandelijke Krijgs-dienften wilde vol-

harden , foo fal de felfde hebben te ge-

denken , dat tegen hem met verbeurt-

making van Goederen , en ontrekken

,

der loonen , die hy van ons, en van ons
Aerdts-bifchdom befk, en oök onfeyl-

baar , naar gelegentheyt der faken , met
ftrarnngaan lijf en leven, geftraft fal

worden , daar na fich yder fal hebben

te reguleeren. Gegeven in onfe Refi-

dent-Stadt Bon , den zy van May-
maandt, 1673.

Maxim':!:*m Henrich.

E. W. Schonheym.
Eyfch



(8p)

Eyfch des Keurvords van Keu- j

nochmaals betuygen dat fy nergens
- I meer naar verlangen , als met a!le en

yder,maer infonderheyt met de Düytfe
Keur.vorften enVorilen goede eenig-

heyt en vriendcfchap te onderhouden

,

en hem nier het minfte tegen de billijk-

heyt voor te leggen , foo is hem ook
voorgekomen dat hy fulks met de daac

heeft konnen bewijfen , en d'erineerin-

gen van fijn Keyferlijke Majefteyr ,

door des felfs Bedienaars , wegens de
overgeving der Stadt Rijnberk , (o dik-

wils verfocht, gelijk ook by'tbefluyt

der gefamentlijke Standen , op de te-

genwoordige Rijksdagh eenparighlijk

genomen , om defe Stadt , uyt de naam
van "t ganüche Rijk , met eraft en na-

druk van de Staten te begeeren , en te

verfoeken, om behoorhjke overwe-
ging daar over te doen.

Ten Vierden, dat de Heeren Sta-

ten aan fijn Koninglijke Majefteyt van
Vrankrijk felf , toen in 'tJaar 1661. het

Verbondt mee de felfde Kroon ver-

nieuwt wierd , te Parijs , door hun Ge-
fant Mr. Boreel , de mondelijketoefeg-

ging hebben laten doen , dat fy op de

tuffchenfpraak van fijn Koninghlijke

Majefteyt aan fijn Keurvorftehjke

Doorluchtigheyt wilden overleveren

,

gelijk defe verfekering en toefegging

federt ook voor mijn Heer de Mark-
Graaf d'Eftrades, Gefant desKonings

Ien , op de Staten Generaal der

Vereenighde Nederlanden.

GElijk Sijn Keurvorftehjke Door-
luchtigheyt tot Keulen , Hertogh

Maximtlïaan in Bayeren &c. onfe ge-

nadighfte Heer', van 't begin fijner Re-
geering tot aan defe tijdt toe ,

gelijk aan

alle de Wereldt bekent is , lich niets

meer heeft ter harten laten gaan , als

dat in de Chriftenheyt een beftandige

Vrede en ruft mocht worden behou-
den, en hy befonderlijk met fijn Na-
buuren binnen en buyten 't Rijk in

goede en oprechtige vriendtfehap en

verftandt blijven , en aan hen niet de

geringfteoorfaak tot eenigh behoorlijk

beklagh, ofwederwil gegeven W'orden;

foo heeft ook hier-en-tegen fijn Keur-
vorftelijke Doorluchtigheydc die hoop
gefchept, dat de Heeren Staten Gene-
raal der Vereenighde Nederlanden een

gelijkmatige Vrede-lievende neyging
tegen hem in fijn Aerts-bifchdom fou-

den betoont, en befonderlijk aan het

gedacht Aerts-bifchdom de Stadt Rijn-

berk , federt foo vee! Jaren herwaarts

tegen recht , en op een onbillijke wijfe

van 't Aerdts-bifchdom afgetrokken ,

en tot noch toe ingehouden , alree her-

ftelt hebben ; en dit foo veel te meer.

Voor eerft , om dat de gedachte

Staten Generaal niet konnen lochenen
noch ontkennen , dat zy de gemelde
Stadt van het Aerts-bifchdom van Keu-
len , in 'tJaar 15 8 3 . toen het felfde met
hen in geen Vyandtfchap ftondt , af-

genomen hebben , felfs toen defe Stadt

noch noyt van de Kroon van Spanjen

was ingenomen.
Ten Tweeden , om dat de Hoogh-

Mog: Heeren Staten felven meermaals
bekent hebben , dat defe Stadt meer
laftigh en koftelijk, dan vorderlijken

nut voor hen was.

Ten derden , ook dat dewijl fy

van Vrankrijks, vernieuwt is.

Ten Vijfden , fijn Keurvorftehjke

Doorluchtigheyt heeft ook, federt de

Vrede, tuffchen de Kroon van Span-

jen en de Staten Generaal getroffen,

d'overleveringh en herftellingh door

koftelijke affendingen niet alleenlijk la-

ten verfoeken, maar ook fulke voor-

deelige voorwaerden doen aanbieden

,

dat zy naar gelegentheyt van die tijdt,

geen beter konden wenfehen , op dat

de Staten Generaal eyndelijk hun on-

gerijmtheyt fouden erkennen, en be-

wogen worden om de bill ij kfte vcldoe-

(m) ning
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ningh aan fijn Keurvorftelijke Door-
lucht, gneyt te betooneu. Ma »r hier op
ii> niets anders gevoight , als fpotteüjke

en fmadelijkeafvaerdigingen van zijn

opgeiiwuden Gefanten , die met groot

geaulc en befadigheyt defe verongeiij-

kingen , nevens veei andere gelede fpot

en ï.-hade, aan my eyndelijk hebben
overgebracht

Maar met tegenftaande dit alles foo

heeft de hooghftgemeldefiju Keurvor-

ftelijke Duorluchtigheyt , tot fijn hoog-

fte verdriet en ongeval , en ook met on-

verwinnelijke kuiten en fenaden , van

fijn Landen en Lieden (helaas !) in der

daadt moeten ondervinden , dat de

Heeren Staten Generaal tot hier toe

niet de geringde genegentheyt tot we-
derievenng v;n cie rneergedachte Stade

Rijnberk, betuyght hebben ; behalven

echter dat d
y

lfola , eenige weynige
maanden geleden ,aan fijn Keurvorfte-

lijke Doorluchtigheydt heeft gefchre-

ven , dat de gedachte Staten , by defe

tegenwoordige gekgemheydt , mif-

fchien te bewegen iouden wefen om
de meergc\iachte Stadt Rijnberk , na

voorgaande nederwerp;ng der Veftin-

gen , weer aan fijn Keurvorftelijke

Doorluchtigheyt in te ruimen , en by
foo verre de I elfde d'even voorgedachte

voorwaerde, dewelke van de zijde der

Heeren Staten Generaal fmadelijk was
verworpen , met d'aangebode defen-

five Aliianrie tegen de Kroon Vrank-
rijk wilde ingaan , en de deurtocht deur

fijn Landen niet aan de Krijghs volke-

ren van dat Rijk toeftaan. Maar dat

fulivs nergens anders op gefien heeft, als

alleenlijk op eenuytterlijke fchijn, en
nieuwe vergeeffche omleydingh , dit

kan men daar uyt genoegh merken ,

dat fy lichtelijk konden bedenken dat

fijn Keurvorftelijke Doorluchtigheydt

fuiken belacchelijke en ganrfch onge-
rijmde voorftelling by defe gelegent-

heyt van tijdt en fakenüiet^kon aanne-

men , hoe weynigh het ook den Hee-
ren Staten Generaal ernft geweeft is

met fijn Keurvorftelijke Doorluchtig-

heyt goede en oprechte Vriendtfchap

en Naouurfchap te onderhouden, blijkt

hier uyt, dat zy, met de veelvoudige

betuygen , in den Haagh en elders ge-

daan , en ter zijden gefet, (daar zfAme-
rongen , Rippeida , Werkendam en ook
andere voorname Sraatfche Minifters

,

in den Haagh refïdeerende , getuygenis

fouden konnen geven) zedert j8 of
ao maanden herwaarts op een gantfeh

onvriendelijke , ja Vyandelijke wijfe

niets anders hebben gefocht , dan hoe
zy , door alderhande ongegronde en
valfche indrukkingen, nieuwe Vyan-
den tegen fijn Keurvorftelijke Door-
luchtigheyt fouden verwekken , d'Oor-
logh in defe Landen planten, de Stadt

Keulen, en andere vafte Plaatfen en
Steden van dit Aerdts bifchdom be-
machtigen , en foo dit mifte ,- het platte

Landt tot in de grondt vêrwoeften ,

verdelgen en verbranden : Invoegen
dat zy fich wel uytdrukkelijk lieten ver-

luyden , dat fijn Keurvorftelijke Door-
luchtigheyt , dewijl hy aan de Franfche
Krijghs-lieden de doortocht door fijn

Landen toe liet , en met eenen dat zy
daar in hun levens-miJdelen en Krijgs-

voorraadt kochten , en fich daar in le-

gerden , niet voor vriendt gehouden ,

noch in neutrale ftandt gelaten wor-
den. Diesvegen dan fijn Keurvorfte-
lijke Doonuchtigheyt (dewijl de felf-

de , tot befchutting en redding van fijn

lieveOnderdanen en Landen,van Godt
aan hem vertrout.gedwongen wort fich

tegen de felfden te verfterken , en ook ,

tot zijn m eerder verlekering . een feker

getal van volk van fijn Koninghlijke
Majefteyt van Vrankrijk, uyt kracht

van de defenfive Alliantie , met hem in.

'rjaar 1669. gefloten , aan fich te trek-

ken) genoeghfamelijke bevoegde oor-

faak gehad heeft by de Winter-tijdt , en

inde



in de harde vorft fich van fijn voordeel
te dienen , en tegen de Heeren Staten

fonder vertrek het geen in 't werk te

ftellen , dat zy , Tonder eenige recht-

matige bevoegtheyt , en op een gantfch

onbillijke wijfe gedacht hadden tegen

't Aerdts-bifchdom aan te vangen, en
echter heeft fijn Keurvorftelijke Door-
luchtigheyt, om te meer fijn Vrede-
lievende gemoedt te betuygen j en in-

dien het mogelijk was, de gewenfehte
ruft te behouden , niet willen nalaten

fijn Keyferlijke Majefteyt te vooren

,

door eygen affendingh , van alle be-

hoorelijk bericht te verwittigen , en aan
de felfde daar benefiêns te verfekeren

,

dat fijn Keurvorftelijke Doorluchtig-
heyt tegen de Heeren Staten Generaal
der Vereenighdc Nederlanden , niet

alleenlijk niet Vyandelijk wilde aan-

vangen, maar ook de Fr2nfche Hulp-
benden, in 't Aerdts-bifchdom zijnde,

wederom fenden , en tegen de Heeren
Staten een gelijkmatige Neturaliteyt

,

als tegen de Kroon Vrankrijk, onder-
houden, by foo verre fijn Keyferlijke

Majefteyt , door fijn hooghfte autori-

teyt en gefach , de faak alleenlij k zoo
verre kon brengen , dat deStadt Rijn-
berk, voor d'aanvang van d'Oorlogtuf-

fchen de Kroon Vrankrijk en de Staten

(te weten op dat de felfde niet in 't ge-

welt van de gedachte Kroon fou gera-

ken) en het geheel Aerdts-bifchdom

,

met alles dat daar aan behoort , aan fij n
Keurvorftelijke Doorluchtigheyt wiert

herftelt , en daar beneftens aan hem ge-

noeghfame verfekeringh gegeven , dat

fijn Keurvorftelijke Doorluchtigheydt

in neutrale ftaat gelaten , en volgens de
verklaring, die hy alree gedaan had ,

niet voor Vyandtfchap aangerekentfou

worden , fchoon hy aan de Kroon van
Vrankrijk de pas , die hy niet aan hem,
even foo weynigh als aan anderen , felfs

aan de tegenwoordige Bondtgenooten

des Heeren Staten, konweygeren>ge-

Cs>i)

lijk ook de inkoop en oplegging van
Krijghs-voorraadt en Leef-middeïén in
des lelfs Landen toeliet; dewijl gelijk
yder verftandigh en ongepaiïioneert
menfeh lichtelijk kon afmeeten , fijn

Keurvorftelijke Doorluchtigheyt niet
belet had wat de Staten , en hun On-
derdanen , in de voorgaande Oorlo-
gen, met toevoering van Krijghs-voor-
raadt , Leefmiddelen en Wapenen naar
fijn Vyanden , gepleeght hadden , en
by alle neutraliteyten in de Chriften-
heyt gepleeght wordt

; gelijk fijn Keur-
vorftelijke Doorluchtigheyt befonder-
lijk waargenomen heeft , in d'Ourlogh
tuflehen fijn Vorftelijke Genade de
Heer Biflchop van Munfter , en de
Vereenighdc Nederlanden , ja foo ver-
re, dat by na alle de voorraadt van Oor-
logh uyt Hollandt, felf derwaarts ge-
voert wierd.

Maar gelijk nu federt , tegen alle toe-

verficht, de meergemelde Staten , niet
alleenlijk tegen het Rijk, en fijn Key-
ferlijke Majefteyt , in 't openbaar , fon-
der het minfte gewach van herfteliing

der Stadt Rijnberk , en voldoening der
andere faken van fijn Keurvorftelijke

Doorluchtigheyt te maken , fich in hun
gefchriften laten verluyden , dat zy fijn

Keurvorftelijke Doorluchtigheydt, in

fuik geval , niet anders , dan hun Vyanc
willen achten en handelen , niet tegen-

ftaande de fcherpe en èrnftige beveelen

van fijn Keurvorftelijke Doorluchtig-

heyt , op den 16 van April leftleden in

dit Aerdts-bifchdom "overal afgekon-

dight, en ook aan d« Staten felven , en
aan hun naaftgelege Gouverneurs be-

kent gemaakt , door de welken aan fijn

eyge Krijghs-üeden , en aan de hulp-

benden , in 't Aarts-Bifchdom leggen-

de, verboden wordt yets vy antiijk te-

gen de gedachte Staten , tegen hun On-
derdanen , Onderhoorigen en Soldaten

aan te vangen ; en gelijk zy ook , met
eenige duyfenden te Paert , en meteen

(m a) zeker
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Zeker getal Krijghs-volk te Voet , mèt
geweldiger handt, en op een trede-bre-

kende wijfe in dit Aarts-bifchdom zijn

ingevallen , de Slagh-boomen neder ge-

worpen , d'Onderfatcn gruwelijk ge-

handelt, geflagen, gewont, en om 't le-

ven gebracht , en niet alleenlijk de
Kloofters , Vlekken , en Dorpen daar

in gebrantfchat , en het geen , dat hen
aanftont , wech genomen , en gerooft,

ma^r ook verfcheyde Adelijke huyfen

en Sloten uyt-geplondert, en op een
gantfch moetwillig3 wijfe in brandt ge-

fteken, en daar benefïèns verfcheyde

Krijghs-overften van fijn Keurvorfte-
lijke Doorluchtigheyts Krijghs-benden
gevankelijk wech gevoert , en dus een

onverantwoordelijk. aanvangh met de
foo langh gedreyghde vyantfchap , daar

in fy noch volharden, gemaakt hebben:
foo heeft fijn meermaals hooghft-ge-

dachte Keurvorftelijke Doorluchtig-

heyt , onfe genadighfte Heer, niet kon-
nen nalaten , hier mede aan yder te ver-

klaren , dat hy , tot redding, en ook
tot wederkrijging van 't zijne , de mid-
delen, die G.odt, de Natuur, en het

befluyt van de Munfterfe Vredehandel
aan hen toelaten tot tegenweer ter

handt neemt, inde zelfden ten beften

hy kan , foo lang fal gebruyken , tot dat

de meer-gedachte Staten Generaal aan
fijn Keur vormelijke Doorluchtigheydt
de Stadt Rhijnberk weer hebben inge-

ruymt, en tot dat fy behoorlijke vol-

doening van alle de koften en ichaden,

die fy fijn Voorzaten in 't Aarts-bifch-

dom aangedaan hebben , verfchaffen ,

en daar benefïèns genoeghfam e verfe-

kering geven , dat hy voortaan niet

meer diergelijke Vyandtfchappen te

verwachten fal hebben. Sijn Keurvor-
ftelijke Doorluchtigheyt verfekert ech-

ter hier benevens, aan yder, dat hy,
gelijk hy tegen fijn wil, en met fijn

hooghfteleetwefen tot fuik befluyt , en

tot dit uytterfte gedwongen wordt , fijn

Krijghs-benden , ook in fulke goede
ordening en tucht fal houden , dat nie-

mandt van fijn Nabuuren, binnen of
buyten 't Rijk , reden fal hebben om
felfs over de fchade en ongelegenrheyt,

veel minder over eenige Vyandtfchap
te klagen. OndertufTchen heeft fijn

Keurvorftelijke Doorluchtigheydt in

defe ontwijftèlbare hoop, dat fijn ge -

buuren , en infonderheyt de Keurvor-
ften en Standen des Rijks fich op ge-
lijke wijfe tegens hem fuilen betoonen,
en niet alleenlijk niet de minfte be-
fchutting en byftandt aan fijn Vyanden
bewijfen , maar veel meer , volgens dé
conftitutie des Rijks, en ook uyt kracht

van't Munfterfche en Ofnabrughfche
Vrede-befiuyt , niet nalaten , tegen ful-

ke onbillijke en onverantwoordelijke

Vrede-breuk , en ook ongerechtige en
geweldige onthöudingh van 't zijne ,

hem met raadt en daadt by te ftaan.

Getekent te Bon, -den 27 van May-
maandt , 1672.

Maximiiiaan Henrich

,

(L. S.) F. W. Schonheym.

Num°. 36.

Declaratie van Sijn.Hoogh-
Vorftelijke Genade, den Biffchop

van Munfter , tegens de Staren Ge-
neraal van de Vereenigde Nederlan-
den, aangaande den tegenwoordigen
Oorlogh.

Behoorevde op Pag'. 35" 9.

Hier mede zy te weten,Nadicn door
geintercipieerde Brieven , aange-

houden en in hechtenis genomen Per-
foonen bekentenis, en andere veelvou-
dige kondtfehappen- bewijflijk is, dat
in de Vereenigde Nederlantfe Provin-
ciën veele lieden met geit , en andere
groote beloften geinduceert en verleyt

werden, haar van felfs en door andere

Adhsrchten daar henen te bearbeyden

en
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en te bemoeyen,waar mede zijn Hoog-
Vorftelijke Genade tot Munfler en

Corvey > ckc. Onzes Genadighile Hee-
ren Bediente en Commandanten in de

Veilingen, vermits door groore {om-
men geldts gecorrumpeert en omge-
kocht , in Steden en Veilingen , en by
fonderaande Magazijn-Huyfen brandt

gefticht , en vyer na binnen gebracht

,

Rebelly , en Revolten in de Steden ge-

caufeert, door fulke hooghftrafbare

daden-handelingen de Veilingen en
Steden in de Heeren Generale Staten

handt-gefpeelt , hare in Eedt en Plich-

ten ftaande Soldaten gedeboucheert ; ja

ook gantfeh zijn Vorftelijke Genaden
ra het leven getracht hebben , en aan

der felve Vorftelijke Perfoon het Cri-

men Affaffinatus begaan wordt ; Ge-
lijk dings dan lacy ! in defen Stichten

Vorftendom, in Steden, Veilingen,

Heerlijkheden , Dorpen , en op den
platten Landt , veelehooghfchadelijke

Branden , niet fonder infpicie van eeni-

ge boosachtige Brant-flichters vyer aan

te leggen, gelijk bekent, en den be-

droefden oogenfehijn te kennen geeft

,

verwekt worden ; Gelijk nu boven ge-

feyde grouwfame daat by de Turken en

Barbaren niet veel geboorte Crimina
en Dadenhandelingezijn , tegen welke
Zijn Hoogh-Vorftelijke Genaden , foo

wel felven voor zijn eygen Vorftelijke

Perfoon zorghvuldigh te zijn, alsook

Zijn Steden, Veftingen,Heerlijkheden,

Dorpen en Onderdanen op den platten

Lande voor verderen fchaden foo veel

moghlijk is, te conferveeren en te on-
derhouden hebbe. Als beveelenzy ha-

re in yedcr plaats Commandanten ,

Hoogh en Onder- Officieren , ook alle

hareCivil en Militaire Bcdienten, ge-

meene Soldaten , en alle hare Onderda-
nen, hier mede genadighft, ernftigh,

en willen op fulke, en diergelijke Spio-

nen , Brand t-ftichters en verraders

neerftige en naeuwe opficht te hebben >

gene bovengemelte Lafters wegens ver-

dachtige Perfoonen in defen haren

Sticht en Vorftendom laten binnen ko-

men , maar de felve aan te houden , en
aan de naafte Guarnifoenen te laten

brengen
, gehjk dan de felve , welke

een fodanigh kenlijk verdacht Perfoon
krijght en levert, tot een Recompens
fal hebben en genieten 100 Rijksdaal-

ders : Maar op dat ook Eerlievende,

oprechten en redelijke Perfoonen daar

door den toegang en 't inkomen tot zijn

Hoogh-Vorftelijke Genade ( Meer
hooghft gemelt) niet mach toegefloo-

ten werden , als hebben de felve , wel-

ke by zijn Hoogh-Vorftelijke Genade *

of anderfins in defen Sticht te negoti-

eeren, en eerlijke negotie te effectue-

ren en te verrechten hebben , fich by
de Grents- Commandanten , of foo in

gevallen daar ontrent geen ien was of

waren, haarby de Vorftelijke Beamp-
ten ofBediente aan te geven, en te mel-

den aan de fel . e de oorfaken van hare

komfte , en die te ontdekken , om een

Pas aan te houden , en daar op hare Ne-
gotiatie in het Sticht te verrichten. Zijn

Hoogh- Vorftelijke Genaden meerma-
len gedacht , beveelen ook om foo veel

te meerder aftürantie en fekerheydt als

tot en om voor te komen alle beforgen-

de verradery willen , by hooghfte ar-

bitrarie , en na bevindinge by lij f- en

levens-ftraf , ook Confifcatie der Goe-
deren , hienmede ernftelijk en willen ,

datniemandt van watStandtof Waer-
dendieookzy, foo Geeft- als Werek-
lijk, Civil of Militaire Perfoonen,

uyt eerft- gemeldten haren Sticht en

Vorftendom , in meergedachte Neder-

landen, fonder voorweten ,Correfpon-

dere, noch met der fëlven Ingezetene

Brieven te wilïelen , ofook Handeling

en Koopmanfchappen te drijven , en

dat alfco de geheele Commercie , als

boven gemeldt , met de Nederlantfe

Ingezetenen verboden zijn fal : En op

(m 3) das.



*dat nu niemandt en zy , die bier na fich

met onwetenheyt fal Toeken te behel-

pen, en te verexcufeeren hebben mach,

foo fal defes in alle der felve Steden

,

Vlekken, Heerlijkheden en Dorpen,
gelijk ook in alleGuarnifoen refpeótive

van de Preekftoelen , en anderfins in

't openbaar, gepubliceert, en daar op
aan de gewoonlijke plaatfen aangefla-

gen of aangeplakt werden , op dat een

yeder hier,van mach kenniiïè nebben.

Otrkondt Ons eygen Handt-teyken en op

gedrukten Secreet-Zegel Signatum

in der zelve Rejidentie S. Ludgers-

burgh , den 18 May , 1672.

ChriftofBernhardt.

Ltcus SigtUi,

Numo- 37.

Pafpoort voor de Prifonniers

deGuere, die haar rantfoen

betaalt hadden.

Beboorende op Pag: 373.

De Heer Scbmidman Baron van Hau-
teviüey Lieutenant van den Ko-
ning , en Commandeur tot d'tenfi

van zijne Majefteyt , onder den

Gouverneur van Rïjnberk.

Hier mede maken wy bekent , dat

wy vryheyt en de eerfte Pafport

hebben gegeven aan N. N. die gevan-

gen is genomen in dienft van de Hol-
landers binnen de StadtOrfou,na dat hy
hadde betaalt de fomme van voor
zijn Rantfoen, en voor ons mondeling
en door een Biljet belooft , binnen een

Jaar de Wapenen niette willen gebruy-

ken tegens den dienft van den Koning
van Vrankrijk} waarom wy bidden alle

Heeren Generaals , Gouverneurs van
Provinciën , Steden en Forten, en alle

andere Officieren, die 't aangaan magh,
om hem N. vry te laten paffeeren > wer-
T/aarts't hem ditjaar dat geluften ; Tot

(94)

welkers oorkonde hebben wy dit met
het lignet van onfe Wapenen tot Rijn-

berk verfegelt, op den 18 Julii 1671.

(L S.) Schmidman.

Num°- 38.

Sententie bydenKrijghs-Rade
gegeven tegens Daniel Baron d'Of-

fery, gewefene Collonel van een
Regiment Paarden , binnen Rijn-

berk.

Beboorende op Pag'. 376.

ALfoo Daniel Baron d'Offery , Col-
lonel van een Regiment Paarden

ten dienfte defer Landen , Gevangen
alhier in het Leger , overtuyght en die

van den Hoogen Krijghs-Raadt der

Vereenighde Nederlanden gebleken is,

dat ten aanfien van de confervatie , en
defentie der Stadt Rijnberk, met alles

't gene daar aan dependeert , den Com-
mandeur Bafièm mofl nemen zijns Ge-
vangens advijs , en goetvinden , hy ge-

vangen nochtans onderwonden heeft

,

niet alleen door grove onachtfaamheyt

te verfuymen de behoorlijke devoyren

tot wederftandt van den Vyandt gere-

quireert, maar ook zijne Eere, Eedt, en
plicht foo verre te vergeten , dat hy in

junii, laaftleden, als de voorfz. Stadt

belegert was , met zijn kenniffe niet al-

leen zijne eygen , maar ook van de

Vyants Trompetters uyt en in de Stadt

zijn gekomen , en dat hy ook aan zeke-

ren Edelman van den Biffchop van

Straasburgh, zijnde zijns Huysvrouwen
Neve , acces niet alleen aan zijn Huys
heeft gegeven, maar den felven door

en buyten de Stadt geleyt , en de onop-
gemaakte Buytenwerken , daar de For-

tificatien op haar fwakfte waren , laten

affpeculeeren, en foo voorts door zij-

nen Trompetter wederom naar het Le-
ger convoyeeren. Waar op verfchey-

dene Officieren als andere van het

voorfz.
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voorfz. Guarnifoen feyden , wy zijn

verraden ; Dar hy gevangen ook niet

alleen niet belet nochte geprötefteert

heefr tegen dat, als 's anderen d^aghs

daar op een Vyandts Trompetter met
Brieven in de Sradr is gekomen , met
verioek dat den Ducde Durasmetden
Commandeur mochte komen (preken,

om de Stadt aan den Koning te willen

overgeven op zijn JViajeiteyts clemen-

tie, den Commandeur daar op gehoor

heeft gegeven , geantwoort , en de Ca-
piteynen tot Ofragicrs uytgefonden ,

maar in tegendeel deü gemelten Her-
togh die daar op binnen foude komen,
nevens den voorfz. Commandeur , en

andere Officieren heeft gaan onrmoe- i

ten en complimenteeren , hebbende !

eerft met oen felven blijven ftaan op de
j

Brugge van de Stade , alwaar den Her-
j

togh de Grachten en Wallen kofte be- !

fichtigen , en met eenen (volgens ge-

loofwaerdige getuygen ) vermaanden, '

dat hy de Stadt van wegen den Koning
op de clementie van zijne Majelteyt

1

qüam vorderen , en met den meerge-
j

meidten Hertogh daar naar gegaan is

aan den voornoemden Commandeurs
Huys, daar hy Gevangen bekent , dat

de voorfz. propofitie van den Koning
wederom door den opgemeldten Her-
togh gefchiet is, van waar hy Gevangen
naar zijn eygen Huys gingh , daar den
Commandeur Bnffum met den Her-
tog-h van Duras by hem quam , dien hy
Gevangen naar een ruymen tijdt v er-

blijvens, geaccompagneert heeft des

avondtsten 10 uuren tot aan de^oorte,
die welke men foo laat hadde openge-
laten , om dat den Hertogh noch we-
derom mochte vertrekken naar het

voorfz Vyandts Leger ; Dat hy Ge-
vangen daaghs daar san 's morgens
vroegh komende van de wal met den
opgemeken Hertogh heeft gaan fpre-

ken , en van den felven is mondeling
gegroet geweeft , fonder dat, hy Gevan-

gen daar van in den Krijghs-Raadt , die
korts daar naar vergaderden, heeft rap-
port gedaan ; Dat hy Gevangen ook
wel geweten heeft het verbodt op lijf-

ftraffe , van dat de Soldaten niet en fou-
den fchieten op den Vyandt , de welke
nochtans geduurende de voorfz nego-
tiatien op de Contrefcharpen waren ge-
komen , en dat hy mede als de gemelte
Krijghs-Raadt vergadert was , met fe-

kere Edelman van den Vyandt , die in
een Voorkamer daar ontrent was, di-

verfe reyfen apart heeft gaan fpreken
en gecommuniceert , de welke dan den
Krijghs-Raad quam pouflèeren om den
Koning antwoordt te laten toekomen

,

voorgevende dat'er geen tijdt meer ove-
righ en was ; En dat eyndelijk als de
Commandeur in den Krijghs-Radede
voorfz propofitie van den Koningh
voortbracht, hy Gevangen daar medV
prefent is geweeft, en verftaan heeft dat

het meefte deel van de Officieren tot

het overgeven van de Stadt op des Ko=
nings clementie heeft geadvifeert , en
onderteykent. Daar tegen by Gevan-
gen niet alleen niet en heeft geprote-
ft eert., d'Officieren geencourageert , of
tot der lelver devoir vermaant gehadt>

maar felfs mede doen ter tijdt tot het

overgeven van de felve geconfenteert,

en onderteykent ; Daar op de Stadt ook
darelijk overgegeven is , alhoewel de
Vyandt Kanon , Mufquet , of Piftool-

fchoot op de felven gedaan en hadde ,

en met Soldaten , Fortificatien,en Mu-
nitie van Oorloge Wel voorfien, en fulks

noch buyten noodt, en perieul was.

S O O I S T , dat die van den Krijghs-

Rade voornoemt ( doende recht ) den
voornoemden Daniel Baron d'Oflery,

gecondemneert hebben , gelijk zy den

felven conderaneeren by delen over

't gunt voorfz. is.als {trekkende ro: mer-

kelijke ondienfte, irreparable fchade,

en difreputatie van dele Landem't wel-

ke geenzints getollercert 3 maar andere

teav.
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ten exempel met alle rigueur behoort

geftraft te werden ; Te brengen cioor

den Provooft Generaal van den Leger,

ter plaatfe daar men gewoon is Crimi-
nele Juftitie te doen , om aldaar door
den Scherprechter ge-executeert te wer-
den mee den fwaerde dafer de doodt
naar volge , a!s mede in de kollen , en
rnifen van Juftitie tot tauxatie, enmo-
deratie van defen Krijghs-Rade, ont-

feggende den Keer Advocaat Fifcaal

van de Generaliteyt zijnen vorderen
eyfch om redenen, doch alles op t goet-

vinden, en approbatie van Sijn Hoog-
heydt.

Aldus gedaan , en gefententieert in

den Leger by Bodegrave, by zijn Ex-
cellentie van Zuylefleyn, Generaal van
de Infanterye van het Leger en Prefi-

dent, de Hecren Grave van Naflau
Luytenant Generaal, Steenhuys Heere
van Heumen Majoor Generaal, beyde
van de Ruyterye.La Leek, Sedenitsky,

Almelo , Graaf van der Lippe , Collo-

nellen , en Turk Luytenant Collonel

,

ten overftaan van den Advocaat.Fifcaal

voornoemt op den zz Augufti Anno
i6j2. Snio novo , ter Vergaderinge
van den voornoemden Krijghs-Raadt.

Was geparapheert.

Fredrik de Naüou.

Ter Ordonnantie van den Krijghs-Rade

voornoemt , in abfentie van den Grif-

fier ,

En onderteckent

Laurens de SiHe.

Num°- 39.

Schriftelijk ad vijs de Officie-

ren van Rijnberk.

Behoorevde op Tdg. 380.

MAandagh,den6Junii, 1672 wert

de Krijghs-Raadt gehouden ter

prefentie van den Heer Commandeur

van BafTen, den Heer Collonel Douf*
fery.en alle prefente Capiteynen, Lieu-
tenanten, en Vaendrighs vandefgelijke.

Den Heer Commandeur van Ballen

dementie van den Koning gepropo-
neert hebbende , als namentlijk , dat by
aldien het Guarnifoen lïch op zijn Cle-
mentie wilde overgeven , dat hy dit

Guarnifoen van Rijnberkfavorabelder
tracteeren wilde als Orfoy , Burik, en
Wefel, met begeeren, datalfooeere,en
reputatie hier by geintrefTeert was , dat

zy die felve confïdereeren moften , te

zamen gelijk eerlijke Mannen , om ons
by onfe Heeren , en Meefters , en de
geheele Werelt mogen te verantwoor-
den.

Den Heer Cap. Jacob Rogier oor-
deelde , dat , terwijlen, na het gevoelen
van den Heer Collonel voorfz. fcifs,

geen volk genoegh was om de Werken
te maintineeren , lbo was zijn gevoelen
dat men op goede conditien fou komen
te accordeeren. Stondt Jacob Rogier.
Den Heer Cap Kloofter fuftineerde

dat men over de 1000 niet in 't Guar-
nifoen hadde , die bequaam waren het

Guarnifoen te defen Jeeren,foo verftaat

hy dat men lïch op goede conditien
fou moeten overgeven. Stondt Lodel
van Kloofter.

Den Heer Cap. Sloot, om dat men
geen 1000 Man hadde , en veele jonge,

en ongedrefleerde Soldaten , foo dat

onmogelijk was de plaatfe te konnen
befeecen , foo verftont hy cat men op
goede conditien foude accordeeren, al-

foo men niet beftant genoegh was te-

gens foo een machtigh Leger te fhain-

rinceren. Stondt Aren: Sloot.

De Heer Cap Broekhuyfen. alfoo de
Staten ons verlaten hadden 3 het Volk
door den gedurigen arbeytaan de Wer-
ken gedematteert waren, dat omogelijk
was de plaatfe te defendeeren , ioo ver-

ftont , dat men op de befte conditien

mogelijk met den Koning fou komen
te
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te par'emcnteeren. Stondt Wilh. van
Broekhuyfen.
De Heer Cap. Toulcmonde , dat wy

waren in een van de confiderabelfte

plaatfen van ons Landt, en by aldien

wy de Buytenwerken niet fouden kon-
nen rnaintineeren , dat menfe fou ko-

men te verlaten , ofdoen fpringen , en
dat men,foo goet als mogelijk fich moft
defendeeren , al eer men van eenige

Capitulatie quame te fprekcn , tot de

laatfte man toe, en niet meer defendee-

ren konnende , dat het dan noch tijdts

genoegh was , om te parlementeeren

,

op dat men cere , plicht , en eedt in acht

nemen , en fich voor de Heeren , en

Meefters verantwoorden kofte, en dat

hy liever hier van de vyandt wilde ge-

hangen worden 5 dan van zijne Heeren,
en Meefters. Stondt Barth. de Toule-
monde.
De Heer Cap. Renefle, indien men

fich konde rnaintineeren , dat hy van

't gevoelen van den Capiteyn Toule-
monde wefen fou : maar contrary blij

•

kende, verftont dat men op de befte

conditien mogelijk fou komen te par-

lementeeren. Stondt Jan Peter van

Renefle.

Idem cft , Schimmelpenning.
De Heer Cap. Uytenbogaart , con-

formeerde my met Capiteyn Broek-

huyfen. Stondt Florus Uytenbogaart.

'De Heer Cap. Meroode , d'onmo-
gelijkheyt fiende tegen fuik een macht

te fubfiftceren , oordeelde dat men op
de befte conditien mogelijk fou komen
te accordeeren , vermits door dit mid-

del die van de Religie noch fouden mo-
gen gemainrineert, en eenighfins ge-

protegeert worden. Stondt Georg Jooft
van Merode.
De Heer Cap. Bronkhorft, idem,

Capiteyn Merode, doende daar by

,

dat , foo wanneer geen favorabele con-

ditien kofte bedongen worden , dat

men dan vechten moeite tot confer-

vatie van de eere. Stont H. van Bronk-
horft.

De Heer Cap. Fonteyn, aangefien de
Forttficatien foo groot zijn, en foo veel
befettingen van nooden hebben, dat het
onmogelijk is met het fwakkeGuarni-
foen te konnen befetten, fchoon gepro-
poneert wordt de Buytenwerken te la-

ten fpringen , en alsdan de Binnepofter»
te befetten, onfe Grachten gevultzijn
fouden, en dan onmogelijk was te kon-
nen defendeeren , foo was die van ge-
voelen tot een favorab;laccoort te ko-
men, en fonderdat.te vechten. Stondt

J. HoIIandt, gefeyt Fonteyn.

De Heer Cap. Bleyswijk was abfo-

luytgerefolveert alhier binnen de plaat-

fe met al zijn volk te fterven,niet tegen-

ftaande wel wift dat tegens die groote

macht van den Koning niet koft gede-

fendeert worden , ten zy met vliegende

Vaendelen, en brandende Lonten, met
volkomen Geweer daar uyt fcheyde.

Stondt R. Bleyswijk.

De Heer Cap. Klerk conformeerde
fich met Capiteyn Rogier en Renefle.

Stondt E. Klerk.

De Heer Cap. van Meerefteyn con-

formeerde fich met Capiteyn Rogier.

Stondt J. Folder de Vermandois.
De Heer Cap. Kinsky , alfoo het

Guarnifoen niet mogelijk was te defen-

deeren , conformeerde fich met Capi-

teyn Bleyswijk. Stondt B. W. Baron de

Kinsky.
Den LieutenantPaulus Bellous, on-

der de Compagnie van Capiteyn de

Viry , conformeerde zich met Kinsky.

Stondt Bellous.

De Luyt. Praam conformeerde fich

met defe laatften. Stont Samuel Praam.

De Luyt. Kloofter conformeerde

fich met Capiteyn Rogier , volgens ad-

vijs van den Ingenieur , en te weynigh

volk tot defenfie daar in ziende. Stondt

Ditmaar van de Kloofter.

De Luyt. Sloot conformeert fich

(n) met
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met Capiteyn* Rogier: Stondt Joan Al-

bert Sloot.

De Luyt. van Emmerik, alfoo on-

mogelijk is onfe Buytepoften met foo

weynigh volk , gelijk hier in het Guar-
nifoen is, niet halfkonnen befetten , en
geen tijde hebben defelve te laten fprin-

gen, of raferen, en onfe Binnewallen

onbequsam zijn , ons te kunnen defen-

deren , als de Buytenwerken wegh zijn,

foo is mijnfentiment, dat men op be-

hoorlijke conditien behoorde te capi-

tuleren , alfoo van alle kanten afgefne-

den zijn, en geenfins ontfet kunnen be-

komen. Stondt Joh. van Emmerik.
De Luyt. Echten conformeerde fich

metCapiteyn Rogier. Stondt Nicoiaas
van Echten.

De Luyt. Meurs conformeerde fich

metCap.Rogier. Stont Willem Meurs.
DeCap. Luyt. Langenhooftut fupra.

Stont Hendrik Langenhooft.
De Luyt. Enfchede defelve Capitu-

latie -die Capiteyn Fonteyn geteekent
heeft, ik als Luytenantdoe het felfde.

Stont W.V. Enfchede.

De Luyt. Hoogen conformeerde fich

met Capiteyn Rogier. Stont dit is H.het
merk van desLüyt. Hoogen.
De Luytrde Veen conformeerde

met Cap. Sloot. Stont Willem de Veen.
De Luyt. Appelbergh conformeerde

fich met Capiteyn Rogier. Stont An-
dries Appelbergh.
De Luyt Spyk conformeerde fich

met Cap. Merode. Stont Paulus Spyk.
De Luyten. Walterus conformeerde

fich met Capiteyn Rogier. Stont Dio-
nyfius Walterus.

De Luyt. van Heert , conformeerde
fich met Capiteyn Rogier. Stont H. W.
van Heert.

De Vaendrigh Viry,, conformeerde

fich metCapiteyn Rogier. Stont Fran-

fois de Viry."

De Vaendrigh LofTy , weet wel dat

hetby defe gelegentheyt onmogelijk is

defe Stadt langeü tijdt te konnen defen-

deren, maar is van gevoelen dat de
krijghsorder, en der asngebore gene-
rcusheyt van zijn Majefteyt foodanigh
is, dat zijn Majefteyt aan Soldaten die

eenighfins haar eer,,ea e&dtfoekente
betrachten , ten minftqp focugoede con-
ditien fal geven , ajs aan diegene , die

foo een plaats als de/e is, foo fonder
floot of ftorm overgeven. Stont W.
LofTy Vaendrigh van Capiteyn Ger.
van Haften. A
De Vaendrigh 1'Efpée conformeert

met Capiteyn Sloot. Stont Abram de
1'Efpée.

• De Vaendrig Renefle conformeerde
fich met Capiteyn Rogier.Stont Theo-
derus Renefle.

De Vaendrigh Vloct conformeerde
fich met zijn Capiteyn Schim melpen-
nink, fonder het Vaendel niet uyt te

trekken. Stont Nicoiaas Vioer.

De Vaendrigh van Eyl conformeer-
de fich met Capiteyn Renefle. Stont

W. van Eyl.

De Vaendrigh Vink conformeerde
fich met Capiteyn Toulemonde. Stont
Pieter Vink.
De Vaendrigh la Plas conformeerde

fich metCapiteyn Renefle. $tontGe-
rard van der Plas.

De Vaendrigh Groenwegeji confir-
meerde fich met Cap. Rogier. Stondt
S. G. v. Groenwegen.
De Vaendrigh Mode conformeerde

fich met Capiteyn Sloot. Stondt Hen-
ricusMode.
De Vaendrigh Kuyper conformeer-

de fich met Capiteyn Merode. Stondt
Johan Kuyper.
De Vaendrigh Meyers conformeer-

de fich metCapiteyn Ble^swijk, en
Kinsky. Stont Bafliaan Meyers.
De Vaendrigh van den Örcfek, Vaen-

drigh van Capiteyn Fonteyne , confor-

meerde fich met fijn Capiteyn. Stondt

Jan van den Broek.
De
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De Vaendrigh van der Til confor-

meerde fich met Capiceyn Bleyswijk.*

Stom Michiel Arnold van der Tille.

De Vaendrigh Nieupoort infor-
meerde fich met Capiteyn Ble-yswij k ,

en Kinsky. Stont Arnold Nieupoort.
De Vaendrigh Hattum conformeer-

de fich mee Cap. Bieyswijk, enKinsky.
Stont Lodewijk van Hattum.
De Vaendrigh Voller, onder Cap.

KIerk,conformeerde fich met zijn Cap.
Stondt Carel van Voller.

De Vaendrigh Viffcher conformeer-

de fich met de Heere van Meerefteyn.

Stondt Joh. Diederik Viffer.

De Vaendrigh de Vries , onder Cap.

Broekhuyzen , conformeerde fich met
Cap. Reneffe. Stont Arnold de Vries.

De Heer Collonel Douffery ver-

ftont, dat» dewijle de meefte Stemme
gaan , fich op goede conditien over te

geven, foo was zijn geftrengheyt daar

niet tegen , anderfins was gerefolveert

zijn uyterfte droppel bloedts daar by op
te (etten , nochmalen verftaande goede

conditien , dat de Heeren Staten eere

daar van hebben moeiten. Stont Ie

Douffèry.

De Heer Commandeur van Baffum
kon in de Refolutie der meeite ftem-

men niet rcfolveeren , alfoo hem de
plaats alleen aan betrouwt was , liever

hadde onder de Poort gehangen te we-
fen , dan tegens zijn eere , eedt , en
plicht dufdanigh te handelen. Stondt

v. Baffem.

Onderftondt pro Copia cumfm Origi-

tiali concordante Andr. ]ac. Gods-
leeben Imp. Autk. Not. Vubl.fubJ.

Nutno. 40.

Refolutie van den Raadt van
Maten wegens Wefel.

Beherende op Pag. 391.

S> voorgebracht dat Martijn vanju-

chen,Commandeur derStadt Weiel,

aan haar Ed: Mog: by memorie hadde
gereprefenteert , dat hy ingevolge van
haar Ed: Mog: aanfehryvens in date
den ii April leitleden herwaarts over-
gekomen was , en ter obedientie van
dien hadde overgelevert een bericht
van de conftkurie der voornoemden
ftaat, foo ten opfichtc van de Militie,

Magafijn als Fortificatien , inet aanwij-
finge van de defecten , en de noodige
voorfieninge dienthalven gerequireert,

en nademaal haar Ed: Mog: voor een
groot gedeelte daar op albereets had-
den gedifponeert en bovendien gecom-
mitteert derwaarts, de Heeren Strik en
Aylua haar Ed: Mog: Gedeputeerden
met volkomen authoriteyt,en mits dien
Zijn perfoon hier niet meerder fcheen
van eenige dienft te zijn , dat haar Ed:
Mog: fouden gelieven goet te vinden,

dat hy Commandeur fich wederomme
mochte vervoegen naar de meerge-
melte Stadt Wefel , omme in conti-

nuatie van zijn langdurige en getrouwe
dienften , mitsgaders van zijn yver en
affectie ten beften van den ftaat by de

tegenwoordige occurentie van faken

naar zijn talent, en fijne functie geajtn-

ployeert te worden. Waar op gedeli-

bereert zijnde, hebben haar Ed: Mog:
haar den inhoude van de voorgedachte

memorie , en den yver van de Remon-
ftrant fonderling wel laten gevallen , en

is wijders goetgevonden en veritaan

mits defen te verklaren , dat haar Ed:

Mog: in de trouwe vigilantie , en goede

conduite doorgaans door den Remon-
ftrant betoont in zijne functie en fpe-

culatie, in'tobferveren en doen obfer-

veren van militaire ordres en difcipline,

in executie van placcaten en de ordres

aan hem door haar Ed: Mog: fucceffi-

velik gegeven,volkomen contentement

en fatisfactie genomen , gelijk haar Ed:

Mog: als noch zijn nemende , met ver-

trouwen , dat den Remonflrant meer

gemelce ten uyt*eynde van zijn leven,

(n i) en
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en ten dienfte van den Staat daar inne

vorder loffelijk fal continueren , doch

nademaal haar Hoogh-Mog: hebben

gelieven goet te vinden den Collonel

van Santen te qualificeeren , by acte

omme als Commandeur , binnen de

meergemelce Stadt Wefel het Com-
mandement te exerceeren , met fubfti-

tutie op den Collonel van Haften en

Lieutenant Collonel Copes by refpecti-

ve abfentie of ongelegentheyt , in con-

fïderatie van hoogejaren van den meer-

gemelce Remonftrant , en dat des felfs

lichaam by de prefente conftitucie niet

was te vergen de groote en continuele

fatigës die by voorvallende ongelegent-

heydt ftaangefupponeert te worden,
dat den felvefich voor als noch hierin

's Gravenhage fal onthouden , omme
des gerequireert wordende haar Ed:

Mog: te dienen van deflelfs bericht en

coniideratien naar vereyfeh van faken ,

met dien verftande echter dat het de-

pefcheeren van de voorfz. acte op den
Collonel van Santen, mitsgaders van de

fubftitutie op denColionel van Haften,

en Lieutenant Collonel Copes voor-

noemt , in 't minde niet en kan preju-

diceeren aaivden Remonftrant, nochte
aan deflelfs functie in qualiteyt als Com-
mandeur binnen de meergemelce Stadt

Wefel, blijvende de voorfz. functie

van 't Commandemcnt met alle d'eere

en prasminentiedaar van dependerende
ongekrenkt en fonder verminderinge
by den Remonftrant , in dier voegen
dat de exercitie van dien alleenlijk pro
tempore verftaan moet werden gede-
mandeert te zijn aan den meergemeldte
Commandanten refpectivelijk en by
ordre.

Onderjlondt

Dirck Meerman.

Accordeert met het Regijier

J. van Slingelanf.

Num°. 4.T.

Sententie by den Krijgs-Raack
gewefen over Alexander d'Hinyoffi* ,

zijnde Capiceyn geweeft' in 'tGuar-
nifoen van de Stadt Wezel. Gedaan
in 't Leger by Bodegrave den 6 Au-
gufty \6-jz. en pub! ij keiijk gepro-
nuntieert den 8 Augufty daar aan
volgende.

Bthoorevde op Pag. 4.0 f. .

ALfoo Alexander dtR'myoffa Capi-
teyn , Gevangen alhier in het Le-

ger overtuyght, en die vandenHoo-
gen Krijgs-Raadt der Vereenigde Ne-
derlanden gebleken is , dat hy Gevan-
ven zijnde met zijne Compagnie h,e-

ftelt geweeft in 't Garnifoen van de
Stadt Wezel, ten tijde defelveinju-

I

nio laaftleden van wegen den Koning
I van Vrankrijk belegert was, hem on-
j
derwonden heeft in plaatfe van behoor-

1

lijke devoyren tot wederftandt van den

t

Vyandt gerequireert en vereyft , foo
:

verre Eedt en plicht te vergeten » dat hy
fijne Poft verlaten, groote flauwhar-

;

tigheyt, onluftigh te vechten en muy-
: terye betoont , en by anderen vorder
i
verwekt heeft ; Alle het welkezijnde
feer leelijke en fchanceiijke feyten

,

(

ftrekkende tot merkelijken ondienfte
en difreputatie van defe Landen , die

j
geenfints getollereert maar andere ten

1 exempel volgens den Articul-briefMi-
1

lirair behooren geftrafc te werden.
' ZOO IST, dat die yandeKrijghs-

;

Rade voornoemt (doende recht) den
;

voornoemden Afexandèrd'Htnyojfajge-

I
condemneert hebben

, gelijk zy den

j

felven condemneeren by defen , over
I 't voorfz. is , gebracht te werden door

|
den Provooft Generaal ter bjquamer

j

plaatfe , omme aldaar door depScherp-
rechter geftraft te werdeiJrmet den
fwaerde dat 'er de doodt nazrvolge , ais

mede in de koften , en miTen van JuRh-
tie tot tauxatic en modcraüe van defen

Krijghs-
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Krijghs-Rade ; Ontfeggende den Heer
Advocaat Fifcaal van de Generaliteyt

fijnen verderen eyfch omme redenen

,

doch alles op het goetvinden en appro-

batie van Sijn Hoogheyt. Aldus ge-

daan en gefententieert in den Léger by
Bodegrave ; By fijne Excellërïtiè' van
Zuylefteyn, Generaal van de Infante-

ry van het Leger en Prefident , de

Heere Grave van Styrum lyiajór Gene-
raal van 't Leger , van de Let j^Sedle-

nitzky , Almelo , Grave van Floidorp

,

Colonellen ; Schimmel-pennink van
der Oye , Luytenant Colonel , en Paul

van Arnhem Major te Paerde. Ten'
overftaan van den Advocaat Fifcaal

voornoemt , by formele Krijghs-Rade

op dend Auguftii 1671. ftilo novo.

Ter Ordonnantie v<w~dèh' Krijgs-

Rade voornoemt.

Numo.4z.

Sententie van den Hoogen
Krijgs-Raadt der Vereenighde Ne-
derlanden , jegens Johan Barton de

Mombas.

Eehoorende op Pag: 460.

ALfoo den Hoogen Krijghs-Raadt

der Vereenighde Nederlanden

,

tttt het imendit van deti Advocaat van

't fiandt, midtfgaders de ftukken en
mun*imenten , daar nevens overgele-

vert, ten genoegen gebleken is, Dat
Sijne Hoogheyt op den 7 Junii detes

Jaars 1671 , jfav Barton de Mombas , ge-

weiene GommiiTaris Generaal van de
Bjliyteryè deier Landen , jegenwoor-

^ fj*gh Latitant en Gecontumaceerde

,

.

• ffic^re^felijk heeft geordonneert , de
^T^ycèn", foo te Voet, alstePaerdt,

te'co^rnandeeren in de Betuwe , en dat

.•ook tien Heere Velr-Marfcbaik VVirtz

,

•uyt^en name van hooghgemeite Sijne

H'oogheydt , by Miflive in date den
•kjhienden der voorfz, maandt , aan den

felven Mombas gedepefcheert, de voor**

verhaalde ordre geitcreert heeft , foo als

ook den voornoemden Mombas he£
felveCommande aanvaart, en fich in
de voorfz. Betuwe heeft getranfpör-
teert : En of we! dienvolgende den
felven Mombas Eer en Eedts-halven ge-
houden , en verplicht was , alles te con-
tribueren , en verforgen , 't gene tot

defenfie van het voorfz. Quartier van
de Betuwe , hem aanbevoolen ^ nöo-
digh en dienftigh hadde mogen zijn,

midtfgaders 't lelve Quartier ten uytter-

ften te defendeeren , dat hy Mombai
nochtans contrarie de voorfz. refpecli-

ve ördres, midtfgaders tegen fijn Eer,
Eedt en plicht, in de voorfz. maandt
Junii , als wanneer den Vyandt aan den
Rhijn tegêns óver het voorfz. Quartier
was gekomen ,'fioh'onderwonden heeft

fijne Pofte aldaar fchandelijk te verla-

ten , en' aan den Vyandt volkomen
openinge , en gelegentheyt te geven ,

omme met des felfs Armé den Rhijn te

pafTeeren , gelijk den felven Vyandt
die occafie ook waar genomen heeft,

en den voorfz. Rhijn gepafiTeert is ;

hebbende hy Mombas , aifoo getracht

defe Landen tot de uytterfte ruine , en
extremireyt te brengen ; dat hy over de
voorfz. verraderlijke en trouweloofe

actie , geapprehendeért , en voor den
Hoogen Krijgs-Raadt te rechte geftelt

zijnde, hangende de Proceduuren al-

daar midtfgaders deliberante Principe >

fich van fijne trouwloosheyt, en ver-

raderye overtuyght vindende , heeft

ondernomen , by nachte uyt fijne de-

tentie te vluchten-,- en uyt te breken,

midtfgaders fich met klimmen over de

Wallen , en fwemmen door de Grach-

ten van 't Leger, te ialveeren. Dat hy

ook vervolgens naa-r Utrecht by den

Vyandt is over geloopen , en fich aldaar

als noch onthoudt , midtfgaders hem-
jegens defen Staat laat employeeren.

Dat vorders den gemelten Krijghs-

(^n 3)

.

Raad?.-
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Raadt uyt 3e Rehtien van den Vtó-

vooft Generaal van \ Leger 'mede ge*

fien heeft , dat den voorfz. Mombas
eerft t§c driemalen , en naderhant noch
ten vierdemaal, exfuper abundant) y by
openbai-e Trompetten en Tromfhgen,
door alle de Quartieren van het Leger
behoorlijk ingedaaght, en ingeroepen
is , omme fich te fifteeren voor den ge-

melten Krijghs-Rade , en aldaar rede-

nen te geven van het voorfz. trouw-
loos , en fchandelijk verlaten fijner

Pofte , als mede van het ontwijken uyt

fijne detentie , het violeeren van de
Grachten , en Circumvallatien van het

Leger , het overloopen by den Vyandt,
met den gevolge en aankleven van
dien , en voorts te antwoorden op foo-

danigen eyfch en Conclufïe Crimi-
neel , als den Advocaat van het Landt
jegens hem, uyt fake voorfz. foude
willen doen , en nemen ; En dat hy
nochtans niet en is gecompareert, maar
•fich heeft laten contumaceeren : Alle

het welke zijn faken , van feer quaden
gevolge , en dire&elijk ftrijdende te-

gens de Placcaten , en Difciprine Mili-

tair van defen Lande , miefgaders ftrek-

kende tot groot disrefpect, en fchade

van den felven Lande, die derhalven
niet en konnen geleden , maar andere
rigoureufelijk ten exempel behooren
geftraft te worden: Heeft den gemel-
ten Krijghs-Raadt , op alles rijpelijk ge-

let, en geconfidereert hebbende, 't gene
ter materie dienende was, den voorfz.

Jan Barton de Mombas verfteeken van
alle exceptien declinatoir , dilatoir , en
peremptoir, mitfgaders weeren , en de-

fenfien, die hy comparerende hadde
mogen doen , en proponeren j En
doende voorts recht , heeft den feiten

Mombas verklaart , als hy verklairdt

wordt by defen, te hebben begaan Cri-

men Lafa Majeflatis , en fchuidigh te

zijn aan verraadt jegens den algemee-
nen welvaart van den Lande } con-

dernnec-rt* dien-volgende den felven

Mombas (wannee. hy wederom mochte
worden geapprehendeert, en in handen
van de Juftitie geraken ) met de Koer*
de ge-execureert te worden , datter de
doodt naer volght ; en dewijle hy door
zijn ontvluchten fich de Juftitie heeft

ontrokken , en nu niette bekomen is,

maar fich by den Vyandt onthoudt, or-

donneert , dat des felfs Effigie door den

Scherp-Rechter fal worden gebracht ter

plaatfe daar men gewoon is Criminele

Juftitie te doen, en aldaar aan een Galge

fal worden op gehangen $ Verklaren

voorts alle zijne Goederen ten behoeve
van de Generaliteyt geconfifqueert , en
verbeurt , doch alles op approbatie , en
goedt vinden van Sijn Hoogheyt. Al-

dus gedaan en gefententieert , tenover-

ftaan van den voorfchrev»en Advocaat
van 't Landt , ter

1

Vergaderinge van den
Hoogen Krijghs-Raadt binnen Bode-
grave , op den 18 November 1671.

En is de felve by hoogh-gemelte Sijne

Hoogheyt geapprobeert.

Ter Ordonnantie van defelve.

Geteekent

,

Johan Molengraaf.

Num°- 43.

Genadige Declaratie van Sijn
Wajefteyt van Groot Brittanjen , &C.
om de Onderdanen van de Ver-'

eenighde Provintien der Neder! an-
1

den te animeeren , hun felve nevens
hare Capitalen te Tranfporteeren en
fetelen in Sijn Majefteyts Koning-
rijk van Engelandt.

Behorende op Pag : 460.

Titblictcrtmethet advicevan S^n^rivatt^aat,

CHARLES R.

NAdemaal Sijn Majefteyt

voorgaande Declaratiev

in zijn

ï O or-

logh
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Jogh tegens deStateivGeneraalvande
Vereenighde Nederlanden ven den 17

Ma: re i6-][. onder andere faken gena-

delijk heeft gelieft te verklaren , Dat by
aldien eenige Onderdanen van de

voorfz, Nederlanden , 'tzy uytafrèdtie

tot Sijn Majefteyt ofzijn Regeeringff

,

of door reden vande verdrukkinge die

Cy daar vinden van hare Regeerders

,

foude komen haar té vervoegen binnen
eenige van Sijn Koningrijk j; Dat de

felve foude by SijnMaJQfteyt beiLhermt

zijn in hare Perfocnen en hare goe-

deren ,• Sijn Majefteyt verblijvende by
de felve genadige inclinatie jegens alle

fcodanige Onderdanen van de voorfz.

Nederlanden, de welke fullen begeeren

hun felve te verloffen \an decalami-

teyten en fwarigheden waar die lan-

den rechtvaardelijk in gevallen zijn

,

door de quade Raden van fom mige van

de voornaam fte Perfoonen in de Rege-
ringevandie landen; Heefc goedt ge-

dacht vervolgens zijn voorfz. genadige

'intentie by defen verder te verklaren.

I. Dat alle fodanige Onderdanen en
Inwoonders van de Vereenighde Ne-
derlanderden wat H.- ndteeringjRang,

of Conditie fy foude mogen zijn , be- ;

geerigh zijnde hun felve uyt die lan-
j

den te begeven,iullen hebben en voort-

aan uyt kracht van dtfén hebben vol-
j

komen verlof» licentie en permiflie

van Sijn Majefteyt, haar felve te rr ogen
tranfporteeren , mitfgaders hare Fami-
lien, Capitalen, Goederen, en Koop-
manfehappen binnen dit Sijn Maje-

fteyts Koningrijk van Engelandt , in

wat Schepen en Vaartuygh fy fullen

goedtdunken, fonder eenige aanhaiin-

ge ,'confifcatie , of moleftatie.

I I. Dat alle foodanige Perfoonen
alhier gearriveert zijnde binnen dit Sijn

Majefteyts voorfz Rijk fullen volko-

men vrydom hebben in hare Perfonen
en Capitalen , en vermogen hun felven

en Familien te fetelen en gaan wooner*

|

waar fy begeeren en na haa*r behagen 3

en fullen mitfgaders volkomen vrydom
f
genieten in de oeffeninge van Religie
nahaareygeConfcientien , mitfgaders

j

alle andere Privilegiën , Immuniteyten

I

en bencficien die gencoten worden,

[

en de ingebore Onderdanen van zijn

I
voorfz. Majefteyt toekomen : Befon-
derlijkdat fy niet fullen onderworpen
zijn te betalen eenige Coftuymen ,

j

Convoyen, Importen, of andere ge-
rechten van wat nature die foude mo-
ge zijn, meerder dan die betadt wor-
den by Sijn Majefteyts ingebore.On-
dernanen van dit Rijk.

III. Tot meerder verfeekeringe in

dit particulier fal Sijn Majefteyt in de
naafte vergaderinge van 't Parlament
een Acie paffeeren om foodanige Per-

foonen , hare kinderen , en dienaars te

Naturalifeeren , en dat ondertuflehen

aanftontsen fonder uytftel de fel ve ge-

maakt fulle worden, Vrye Denizens
van dit Rijk van Engelanr, fonder eeni-

ge moeyten ofonkoften.
I V. Alle fulke Schepen , Barken ,

Buyfen> en alle andere Vaartuygen die

eenige van de Perfoonen hun felve foo

tranfporteerende als voorfz. is , toebe-

hooren fullen aangefïen en gerekent

worden als Engelfch gebowr, en infge-

lijks effeclivelijk genieten defelfde Pri-

vilegiën enlmmuniteyteninpoinclvan
,

Commerce, Navigatie, en Coftuy-

men , als of fy hadden in Engelandt ge-

bouwt geweeft , en Zijn Majefteyts irr*»

geboren Onderdanen van dit zijn Rijk

inderdaat toequamen : En by aldien

hier namaals eenige Perfoon of Per-

foonen iullen komen aan Zijn Maje-

fteyt over tebrenecn ^rnigeOoiioHh-

Schffpen van de Vereenighde Mede.

-

landen , dat als dan
'"

i ad d 1 1 ;e Pe*fooii

of Perfoonen fullen aaaftoöto hebben

en ontfangen tot baar eygen gebruyk

de helft van de gerechre v/aarde van ful-

ke Schepen, haar Gefchut, Ammu-
nitie y.
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nitie ,
provifie , en andere toebehoören.

V. En tot meerder verwekkinge van

alle foodanige Matrofen , Bootsgelel-

len, ViiTchers, Scheeps Timmerluyden,
en andere handtwerksluyden de Zee-
vaart aangaande, die begeerigh zijn om
Zijn Majefteyts genadige gunften me-
delydente om hellen; So heeft het Zijn

Majefteyt noch verder gelieft hierby
te voegen, en vervolgens by defen te

verklaren en beloven,dat alle (oodanige

Perfoonen fulle bevrijt, en exempt
blijven van gepreft te worden.

VI. En laitfte verklaart en belooft

Zijn Majefteyt, dat hy van tijdt tot tijdt

zijn vrye Pafpoorten onder Zijn Ko-
ninglij ke Signature fal vergunnen voor

de Perfoonen , Familien , Schepen ,

Goederen , en Koopmanfchappen van
alle foodanige Perfoonen , die hun fel-

ve in deCe manier begeeren te Tran-
fporteeren ; Ja felfs convoyen te befor-

gen (by aldien het nodigh lal gevonden
worden ) orrïhun en hare Capitalen te

befchermen in het overkomen , tegens

eenigh gewelt of moleftatie die haar

mocht voorkomen. Vorders belooven-

de en verklarende dat tot fupplement

by gebrek van foodanige Pafpoorten ,

(waar dePerfonen dikmaals de gelegent-

heyt niet en hebben om de felve te ver

krijgen ) Zijn Majefteyt eftectuele ordre

fal Hellen dat alle foodanlge~Schepenof

Goederen,die t'eeniger tijdt hier na ful-

len komen in Zee genomen te worden,

en gedeftineerï zijnde na^eenige plaat-

fen of haven van dit Rijk,en rechtveer-

delijk roebehoorende, eenigh Perfocn,

fich felve en zijn Capitaal foo Tran-
fporteerende in ditZijn Majefteyts Ko-
ningrijk van Engdandt, terftondt en

ibnder uytfte! of delay fullen ontflagen

,

en aan de Eygenaars gereftitueert wor-

den.

Whitehal£ Junii , 1672.

Nümo.44..^

Miffive van de Stadt Canipen
aan haar Hoogh-Mog.

Bekoorende op Pag: 59e.

HOogb- Mvgende Heeren ,

Het onverwacht en fchieüjk o-
vergaan , van verfcheyde Steden en
Sterkten, van den Staat der Vereenigde
Nederlanden , heeft alle de wereldt ge-
furprenneert, en veele curieufe men-
lchen gaande gemaakt , om daar van de
ware en byfondere oorfaken te pene-
treren, terwijl de gemeene manonver-
nuftighlijk alles efgualijk af-metende,
en natuurlijk genegen van de Regenten
qualijk te fpreken , fonder onderfcheyt,
hier van de fchu't geeft, aan de non-
chalance van de Politique , en de lache-

teyt der militaire Officieren, ofveel eer

aan de ontrouwigheyt en 7
t verraat van

beyden. Dit is de reden en oorfake,

waarom de Heeren van de Magiftraat

der Stadt Campen, tot voldoeninge van
d'eerfte , en overtuyginge van deïaatfte

foorte van menfehen , en voornament-
lijk , om aan de Provinciën , openingc
hares bedrij fs te geven , fich verplicht

hebben gevonden , uwe Hoogh-Mog:
by defen pun&ueiijk voor te dragen,
en ook met den druk gemeen te maken,
't gene voor , en omtrent het overgaan
van gemelte Stadt ter hande genomen
en vóor-gevallen is. Wanneer dan op
de voorlopende geruchten, deDe:la-
ratien van Oorloge van de Koningen
van Vrankrijk en Engelandt, midts-

gaders de Keur en Vorften van Ceulen,
en Munfter zijn gevoigh: , heeft meer-
gemeite Magiftraat tot bewaringe en de-

fenfie harer Stadt, ten dienfte vanden
gemeenen Staat , nodigh geacht , hare

forge principalijk te laten gaan over de
defeóten harer Fortificatien , en van het

Magafijn, met den aankleve van dien,

in vaft vertrouwen , den Staat niet in

gc-
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gebreke foude blijven , in tijde van

noodt , haar foo veele Volk van Oor-
loge toe te fenden , als ten fine voor-

fchreven van noden foude zijn. Belan-

gende de Fortificatien , kan men voor
de oprechte waarheyt verklaren , dat

men foo haaft de vorft uyt de gronde
is geweeft > der felver reparatie heeft

aangevangen , en naar ingenomen ad-

vijs, van den Colonel Steke ,en andere

des verftandige , op verfchot van de
Stadt , foodanigh doen redrefferen en
Paliffaderen, dat, niet tegenftaande het

onverwachte opbreken van het Leger
tan den Yffel , en het ontijdigh over-

gaan der Steden Deventer en Swol , de

felve by na in volkomen Staat van de-

fenfie , zijn geweeft : De Schot en an-

dere Poorten, Hameyen, Val-bruggen,

Slagh-boomen, Batteryen en andere fa-

ken van gelijke nature, zijn op gelijk

verfchot mede in genoeghfame ordrë

gebracht. Den foberen en foo feer de-

fectueufen Staat van 's Landts Magafijn

alhier, hebben wy in Februario jonghft-

leden, aan den Raadt van State gefon-

den , met gedienftigh verfoek , dat op
die nodige behoeften ten fpoedighften

ordregeftelt mochte werden, en 't felve

door onfe Mede-Raadts-Vriend d'Heer
Reyner Ganfneb, Gne. Tengnegel,
Gecommitteerde ter Vergadcringe van

haar Hoogh-Mog: met inieveringe van
memorien , infiantelijk by den Raadt
zijnde gefolliciteert , heeft men beko-

men een refolutie , by welke geaccor-

deert wierden 6coo pondt Bus- polver

,

en 5000 pondt Lonten , fonder meer,

niet tegenftaande de Lieut. Generaal

van der Mijlen,op ordre van den Raad,

vry ruymer en op alles hadde geadvi-

feert. Waar op men is genootfaakt ge-

worden , door een extraordinaris affen-

dinge , van de Heeren Johan en Rey-
ner Ganfneb, Gnt. Tengnegel , onfe

Mede-Raadts Vrienden , nevens onfen

Secretaris Rutger van Breda, nochmaals

over 't felve fubjecl: by den Raadt in:
ftancie te doen, op .welk wel de Refo-
lutie echter, gelijk ook de voorigc,noch
Polver, noch Lonten, noch Loot, noch
ook yets anders is gevo!ght,onaangefien
federt veelvoudige fommatien , en ver-
drietige foüicicatien, aan den Raadt den
Heer Meerman,tot het difpenferen van
Ammonitie van Oorloge gecommit-
teert , en den Commijs Stapelier van
der Duffen , daar over zijn gedaan.
Zijnde alfoo hoopeloosgeftelt, om uyt
des Generalitetys Magafijnen yets te

konnen bekomen , hebben wy door
d'Heer Heyman Vriefe onfe Mede-
Raadts Vrient , Gecommitteerde Raadt
ter Admiraliteyt tot Amfterdam, van 't

felveCollegie 16 yfere Stukken Canon
te leene ontfangen , en 4.000 pondt
Kruydt : ('t welk alles was dat men met
groote moeyte , en ook niet anders ais

ftiiler wijfe , konde bekomen;) en an-
dere Ammonitie van Oorloge op ver-

fchot van de Stadt ingekocht, om im-
mers, fchoon men van deGeneraliteyt
hier in wierde genegligeert, wanneer
men met genoegfaam Guamifoen ver-
Gen was :

{ ( waar aan men oordeelde
geen redenen te hebben om te mogen
twijflèlen:) in pofluur van defenfie fich

te konnen ftelien. Maar aangaande het

nodige volk van Oorloge , moeten wy
met leetwefen- feggen , dat onfe Stadt

,

wordende aangewen als gelegen binnen
den Ringh van den Yffel , en door het

Leger aldaar , quafi bedekt, op de Lijfte

van befettingen, van Militie geheel on-
verfien , en fonder een eenige Compa-
gnie is geftek geworden , ook by 't op-
breken van 't Leger aan den YlTèl , en
het open fiel!en van de pas in de Ve-
luwe : dat allen vier Compagnien paar-

den , alhier weynigh dienft konnendc
doen , fonder een eenigh Man te voet,

binnen Campen zijn gefonden,in plaat-

fe de naburige Steden Zutphen , De-
Venter en Doesburgh , ydcr met ?ooo

(o) Man-
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Mannen rijn opgepropt. Hier van hare

Hoogh-Mog: den Raadt van State, zijn

Hoogheyt de Heere Prins van Orange,

nevens Je gevolmachtigde te Velde, en

de Stadt van Amfterdam, by iterative

Miffiven, en door meer gemelde Heer
Heyman Vriefc nevens onfe Secreta-

ris Alben Hof, den 6 Juny by ons fpe-

cialijk daar toe gecommitteert,kennifle

Zijnde gegeven, met verfoek, defe Stadt

met behoorlijk Guarnifoen en fecour-

ien fpoedigften verfien mochte wer-

den , dat anders ftont onfeylbaar verlo-

ren te gaan , is by den Raadt van State

op een toegefonden Miffive van den

13 Juny eerft geantwoort, en op des

Heer Vriefen nader inftantiezijnEd:

de Refolutie van wel-gemelten Raadt
concernerende eenige meerdere quan-

titeyt buspolver, ter hande geftelt , dan

't fenden van eenigh volk van Oorloge
is by alle des Generaliteyts Collegien

mitsgaders Sijn Hoogheydt, de Gevol-
machtighde te Velde en de Stadt van
Amfterdam opdeonmogelijkheytt'ee-
nemaal geexqufeert , en niet een man
herwaarts gefonden , hebbende zijn

Hooghgemelte Hoogheyt, d'impor-

tantie der StadtCampen voor den Staat

naaukeurighlijk befefFende, alleen hoo-
pe gelaten om de Compagnie Guarde
die binnen Aernhem wierde opgehou-
den, lbo ontflagen könde werden, naar

Campen te fenden , 't welk mede ont-

itaanis.

Gelijk beklagh en by nagelijk ver-

foek door d'Heeren Reyner Ganfneb
Gnt. Tengnegel enjohan Crul, Bor-
germeerfters der Steden Campen en
Swol refpective , den 7 Jüniijongft le-

den daar toe gecommitteert, aan de
Provintien van Vrieflandt en Stadt en
Lande zijnde gedaan, hebben wel de
Gedeputeerden van de eerfté-by refo-

lutie van den 10 dito de Militie in hare

Provincie en omtrent Koeverden leg-

gende, midtfgaders het uytfchottot ver-

feekeringè van de Steden en Forten in
Over-yfïël en Drenrhe, omtrent hare
Frontieren gelegen , volvaardighlijk

geaccordeert , en aangenomen d'ordre

daar toe noodigh ten felven dage aan de
Lieutenant Generaal Alua op Swol af
te fenden , ook ten felven eynde aan
de Provincie van Stadt en Lande in
krachtige termen gefchreven : maar
zijn op der felver Refolutie en op de
getuyghde gelijke inclinatie van de Ge-
deputeerde Staten van de Provincie
van Stadt en Lande : (die het nemen
harer Refolutie op 't felve fubjecl we-
gens d'abfentie van den Heer Com-
mandant Ravenhooftexcufeerden , en
tot den volgenden dagh, den 12 dito

verfchoven:) geneeffeótengevolght.
Den ir en 12 dito zijn uyt Swol en

Haffelt binnen Campen gekomen de
2 nieuwe Compagnien van Capiteyn
UterwijkenHum ; En heeft al foo het
geheele Guarnifoen beftaan in de voor-
noemde 4 Compagnien Paerden , ne-
vens die van den Graaf van Flodorf,
cafueel en fonder patent hier binnen ge-
komen, de 2 voornoemde Compagnie
te Voet, en noch een van Capiteyn
Blankfoort , die aldaar loop plaatfe en
als noch geen Wapens van 't Lant had-
de, uyt welke 1 2 mannen na Kijk in
deVecht,een Fort gelegen op het Swar-
te Water , waren gecommandeert , en
daar mede het Fort over den den YfTel,

beftaande in 4. punten en hare Flan-»

quen , item de werken van de Stadt ,

namentlijk 2 Capitaale Bolwerken met
hare Faufièbreien , noch vier aan de
Landt-zijde, en alle de werken langhs

den Yflel moetende befet en gedefen-
deert werden , 't welk by alle de werelt

onmogelijk t'eenemaal wierde g'oor-

deelti Is meergemelte Stadt, nadat de
Linie van Kater-fchans tot Swol, tot

welkers defencie men ? Compagnien
Paerden den x 1 dito van hier hadde ge-

fonden , was verlaten , de felve f-Com-
pagnien
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pagnien Paerden , naar haar wederkee-

ren van de voorgemelte Linie , met die

van Capiteyn Hum te Voet , uytgeto-

gen ; En een goet getal van het Bif-

fchoplijke Leger , op welke het gehee-

le gros gereet ftondt te volgen , tot on-

der 't Kanon was genadert , voor en al-

eer onfe Gecommitteerden voornoemt
uyt Hollandt , Vrieflandt en Stadt en

Lande refpective arriveren , en van

haar wedervaren ons berichten kon-
den , den 13 dito by accoort aan den

Churen Furften vanColn-en Munfter

overgegaan. Wy willen vaftelijk ver-

trouwen u Hoogh-Mog: nevens de ge-

heele werelt fullen uyt het voor ver-

haalde konnen en willen oordeelen ,

dat meergemelte Stadt in 't minfte niet

by onfe fchult, veel min ontrouwig-

heyt overgegeven , maar by gebrek

van Guarnifoen en andere Oorloghs

behoeften , als weerloos en verlaten

,

in de handen van deChur en Furften

van Coln en Munfter heeft moeten
vervallen, in plaatfe, wanneer men
nevens de nabuerige Steden , met wel-

ke men tot onderftandt van de gemee-
ne faake, altijdt gewilligh en gelijk

heeft gecontribueert gehadt , voorfien

was geweeft, men bequaam hadde kon-
nen zijn tot confervatie zijner Vryheyt
endesdienft van den gemeenen Sraat

,

d'attacquen der Vyanden vigoureufe-

lijk af te keeren. Hier mede Hoogh-
Mog: Heeren fullen wy eyndigen , en
Godt biddenU Hoogh-Mog: te willen

nemen in zijne H.befcherminge. Cam-
pen den 3 Augufty, 1672.

Uwe Hoogh-Mog:Dïeiift-hertydwïUige
Vrienden ,

Burgermeefteren , Schepenen en
Raden der Stadt

GAPPEN.
Ter Ordonnantie van defelve

A. van Breda, Secrets.

Item Num®. 44:

Capitulatie van de Ridderfchap
van Over-YlTel,met den Biflchop van
Munfter, in dato den yjuly 1672.

Behoorendeop Pag: 593.

VAn Godes genade Wy Chrifto-
pher Bernhardt Biflchop tot Mun-

fter, Adminiftrator tot Corvey, Burgh-
graaf tot Strombergh, desHeyligen
Roomfche Rijks-Vorft , en Heer tot

Borkeloe, &c. Doen kundt, en hier

mede te weten , nademaal door de ge-
nade des Alderhooghften , onfetegens
den Staat der Vereenighde Nederlandt-
fche Provintien voerende Wapenen,
alfoo gefegent zijn , dat Wy nevens an-
dere Veftingenen Heerlijkheden, ook
die Heerlijkheyt van Over-IlTel in on-
fen gewelt gebracht hebben , en gelijk

als die daar in gehoorige Steden by der

felver veroveringe , van ons feeker ac-

coort erhouden hebben 5 {co is 't ook
dat die van de Ridderfchap 5welke doen-
maals by den anderen geweeft zijn

;

ons door hare Gedeputeerden onder-
danighft voorgedragen , en te verftaan

gegeven hebben , in wat voegen zyby
den tegenwoordigen toeftant , daar de

overige Provintien in defen waar toe

defelvige uyt kracht van de Unie fchul-

digh en verpücht zijn geweeft , hebben
laten manqueren. En dewijle nu ook
defelve Provintien meerendeels onder
vreemden gewek zijn , de Unie felver

gebroken, en zijn gefamentlijk met
hare mede-lëeden daar aan niet vorder

gebonden zijn.

Maar dat daar op alle en yegelijk ge-

famentlijk en befonder hier met weten-

lijk renunrieren , en fich daar van voor

fich fèlven , haren nakomelingen en
gantiche pofteritey t ten eeuwigen tijden

affonderen; en daar benevens tot meer-

der beveftinge van ons, door onfe ge-

rechteWapenen op defelve verworven,

(o z) Recht,
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Recht,vrywilligh erkennen,onfe Land-
Vorftelijke Hooge Overigheyt , en wat
daar van dependeert, en den felven fich

namaals in onderdanigheyt > en fich van
nu aan ten eeuwigen tijden , door gene
oorfake of eenige toevallen der werelt

daar van feparieren te laten , maar wil-

len byons als haren Landt- Vorften en
Heeren, lijf en goedt op fetten.

Dat wy in genadighften aanfien der

felver onderdanighfter betuyginge en
fubmifïie, foo wy beneven dat, in ma-
nieren voorfcyt , ons voor henen aan-

geworven en competerende Recht hier

door in genaden op en aannemen, uyt

Vorftelijke milde zijn bewoogen ge-

worden ; £n doch fonder prsejuditien

en verminderinge van onfe Land-Vor-
ftelijke Hooge Overigheyt en Rech-
ten , ook met uytfluynnge foo wel der

geener , welke fich tot noch toe abfen-

teeren , als welke by tegenwoordigen
Krijgen in onfer Vyanden dieniten

zijn; foo hebben wy onfevoorgemeke
Heerlijkheydt Over-YiTel navolgende
genaden en Privilegiën voor ons en on-
fen SucccfToren uyt Landt- Vorftelijke

macht en tot behoudinge der gemeyne
welvaart , rufte en feekerheydt willen

mede deylen.

Als namentlijk dat allen en een yeder

Ingefeten de vryheyt van Confcientie

in de^oude Catholijke en Gereformeer-
de Religie , en der felver opentlijke

exercitie fal toegelaten worden, tot dien

eynde fal het ook den Reformeerden fo

weynigh aan noodigen Kerken , als der

Predicanten aan betamelijke onder-

houdt ontbreeken. Soo nochtans we-
gens der Kerken eenige ftrijdt voor-

vallen mochte , fullen de Onderdanen
tot behoudinge der goeder eenigheyt

en to: beyderzijdts vernoegen fich daar

over goedighlijk onder malkander- ver-

gelijken : Soo verre nochtans die On-
derdanen ïich daar over niet fouden

konnen vergelijken , als dan willen wy

foodanigetijdt en uren neemenen vaft-

ftellen dat de Reformeerden en Catho-
lijken haren Godts-dienft voeghlijkin

den Kerken houden kunnen : Alfoo
ook nu uyt kracht tegenwoordigen
Landt- Vorftelijken Ampt fchuldigheyt

is mcergemelte onfeHeerlijklieyrOver-

Yfïèl , en der felven Standen en Ingefe-

tenen , na allen krachtenen vermogen
weder gewelt te befchermen , en alle

daar toe nootfakelijke middelen aan te

wenden , alfoo fullen wy ons forghvul-

digh aan gelegen zijn laten dieadmi-
niitration der Juftitieder maten te rich-

ten en te verordonneeren , daarmede
een yegelijken recht wedervaren , en al

het gene waar uyt tot noch toe foo veel-

voudige fcheurioge en fadtiones uytge-

fprooten, en die autoriteytderjufïitie

tot private paffien en onrechtveerdig-

heyt misbruykt , gantfchelijk uyt den
wegh fal geruymt worden , tot dien

eynde wy dan eenen Cantzfeler , na
onfen Genadighflen believen , nevens
acht Raden , waar van vijf uyt de Rid-
derfchap , en drie uyt de Steden , een
deel Catholijken , een deel Reformeer-
den zijn fullen , gelijk ook eenen Se-
cretanum of Griffier te ordonneeren,
gemeent zijn , voor welke die van de
Ridderfchap en de Steden te rechte

flaan , en de Appellationes van den on-
dergerechten ingevoert en geoordeelt

.

worden fullen. Tot den Landt- dage
willen wy niemandc van Adel verfchry-

ven of toelaten , de felve hebben dan
bewefen , dat zijne Voor-ouderen , in

defe of andere Provintien en Landen,
alwaar de Ridderfchap en Landt-ftant

is, tot de felve zy verfchreven gewor-
den , en fal niemandt van nieuws toege-

laten worden , hy hebbe dan een befitt

eygendoemehjkeen Adelijk Siten Hj
vefaat , waar van die waardie ten wey
nighften tot 15000 gulden monteere
En fullen die ten Landt-dage gehoor^
Edelluyden , als ook den Griffier , die

Rid-



Ridderfchap , met deffelven Schryve-

ren, en eenen Deur-wachter, dan in de

Steden of op het Landt voor allen per-

foneelen fchattingen, in fpecie ook van
inquartieringe der Militie exempt en
vry zijn. In gelijken manieren fal een

yeder ten Landt-dage gehoorige Edel-

man Vader en Soon voor een perfoon

gereekent worden eene Havefaat , waar

van hy ten Landt-dage ver&hreven
wordt, ten weynighften 14 molderaan
faat en 11 koe-weyden begrijpen, fal

defelve vry en fonder eenigc laft ge-

bruyken , en ook dien aangaande by de

gewoontlijke her-gebrachte vryheydt

verblijven : Het fal ook een yeder ten

Landt-dage verfchreven Edelman jaar-

lijks i©o gulden te genieten hebben, tot

welken eynde wy de Ridderfchap 8000
Rijksdaalders eens voor al toegelecht

hebbeo , welke wy uytden ingewilligh-

den fchattingen fullen laten uytreyken,

en fal defelve toegelechte fomme uyt

bovengemelte Landt-dagen gelder fa-

laringh , en onderhoudt der bedienden,

ook noodigh voorvallendenloopen,en

tot gemeynen Landts-dienften geem-
ployeert worden ; maar die gemeyne
Landts-middelen , en opkomften be-

treffende, willen wy het by den voori-

gen beruften laten , gelijk defelve by
naeft voorige Regeringe ingevoert , en
geexereeert zijn geweeft, ook forge dra-

gen, dat defelve in 't kleyn of in 't groot

in genen afgangen geraken , noch ver-

ergingen, maar door goede ordre en ad-

mi niftration fullen behouden worden.
De Chargen en Ampten willen wy

aan ComparierendeEdelluyden en In-

gefetenen defer Landtfchap fonder on-
derfcheyt van Religie vergeven, en
doch dat ook daar en tegen van defen

Digniteyt niemandt van onfe Overige
Onderdanen , welk fïch daar toe quali-

fkeeren kan , directe vel indirecte fal

kunnen uytgeflooten of te rugge gefet

worden..

9)

Eyndelijk willen wy onsook niet eri

tegen ftellen , maar veel meer vervoe-
gen , dat die Rechtmatige khulden der
Landtfchap mogen betaalt worden , en
een yeder defwegen recht wedervare.
Tot oorkondt hebben wy defen met
onfen Vorftelijken Handt-teeken en
feci eet verzegelt , alfco gefchiet in on-
fen Hooft-quartier op 't Huys ter Sche-
ren voor Cceverden den j Julii in 't

Jaar 167%.

En gelijk wy na-benoemden van de
Ridderfchap , in allen als voor verklaart

bevolmachtigde Gedeputeerden Hoog-
gemelte zijne Vorftelijke Genade hier

in vervattede verklaringe in onderda-
nigheyt aannemen en den felven daar

voor onfterffelijken dankfeggen , alfoo

hebben wy defen mede onderfchreven
en verzegelt , zijn ook eerbiedigh , en
verplicht ons hier mede daar voor, op
't verfoek van allen en een yeder onfer

principalen handt en zegel te leveren.

Gegeven op plaats en tijdt als boven.

Onderfiondt

Chriftopher Bernhardt.

En v>as met een rooden Sijden Koorde

doorgefleeken , en des Vorjtenfit-

fthaft daar opgedrukt.

Leger was geteekent en in margine

daar tegen gepitfeert in volgende

geftalt.

R. van H. Van defe Onderteeke-

N. van B. ninge hebhen fïch geexcu-

J. B. feert de Heeren S. A. B.

J.deB. de Pa/Zant, J. Montert',

E. B B. Gerrit Sloet , en D. Ree*

J. L. M. link Griffier,

P. van-V.

HJ.G.
J.van'K.
H. van H.
J.C.vanB.
D.L.vanK.

(03) Num.0- 4.5Y
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Numo- 45\

Brief van de Staten van Uyt-
recht , aan haar Hoogh-Mog:

Behoorendeop Pag. 6i%.

Hooge en Mogende Heeren.

NA dat het Leger van den Staat den
YfTel verlaten , en tot in onfe Pro-

vincie afeefakt zijnde , fich beweften de

Stadt Uytrecht hadde gecampeert ,

hebben wy aanftondts onfe Gedepu-
teerden derwaarts gefonden , om met
de Heeren Gevolmachtigden te Velde

en Sijn Hoogheyt den Heere Prince

van Oranje te beraadtflagen , wat tot

defenfie van de Provincie, en voorna-

mentlijk tot confervatie van de Stadt

Uytrecht, by de handt foude konnen
werden genomen. En hebben Sijn

Hoogheyt doen verfoeken dat de felve

fich in de Stadt van Uytrecht wilde be-

geven, op dat de ontftelde en ontroerde

Gemoederen der Gemeente door des

felfs prefentie en aanwefen geruft ge-

ftelt , en tot het innemen van een for-

table Militie mochte worden gedifpo-

neert , waar op des anderen-daaghs

zijnde den T£ defer Sijn Hoogheyt fich

uyt het Leger in de Stadt van Uytrecht

fetranfporteert hebbende, des feifs aan-

omftevan foodanige operatie en fuc-

ces is geweeft , dat de Burgerye tot ftilte

gebracht is geworden , en vervolgens

by ons mee eenparige toeftemminge

van de drie Leden in 't bywefen van de

Heeren Gevolmachtighden te Velde,

en Sijn Hoogheyt gerefolveert is een

genoegfaam Garnifoen van Regimen-
ten foo te Voet als te Paerde binnen de

Stadt van Uytrecht in te nemen, en

Goedt en Bloedt ten uytterften ter de-

fenfie op te fetten , zijnde by Sijn

Hoogheyt voorgeflagen , dat tot vor-

dere befcherminge van de Stadt d'eene

helfte der Cavallerye aan de Vecht, en

d'andere aan den Vaartfchen Rijn ge-
campeert, en 't vordere Gros van 't Le-
ger omtrent de Stadt geleyt en gere-
trencheert foude worden ; waar op wy
in verwachting zijnde , dat tot executie
van 't gene voorfz. de beloofde Regi-
menten binnen de Stadt den volgen-
den dagh zijnde vden -$ dofes fouden
worden gefonden , is Sijn Hoogheyt
des 's morgens omtrent ten 10 uuren
geaccompagneert met de Heere Rip-
perda ThoBurfe wederom Perfoonelijk
in onfe Vergaderinge verfcheenen , en
heefc aan ons bekent gemaakt, dat al-

voorens de Militie in de Stadt te kon-
nen laten komen , by ons foude moe-
ten worden gerefolveeert , aanftondts
en fonder tijdt verlies de bemuuide
Weerd, en de vier andere Voorlieden
te doen afbranden , "t welk by ons ge-
confidereert zijnde te wefen van een
fecr dangereufe executie, en de Gecom-
mitteerdens van de Stadt Uytrecht feg-

gende het felve de Heeren hare Princi-
palen te moeten communiceeren , is

Sijn Hoogheydt uyt de Vergaderinge
gefcheyden , aangenomen hebbende
't gene voorfz. met de Heeren Gevol-
machtighden te Velde en de Gene-
raals van de Militie , noch in nader de-
liberatie te willen brengen , met ver-

klaringe dat hy noch dien voormid-
dagh of kort na.de Maaltijdt t'onfer

Vergaderinge foude reverteeren : Den
uytflagh van welke beraadtflaginge met
verlangen te gemoet fiende , en inmid-
dels ons aangedient zijnde , dat met het
Water jegenwoordigh inde Rivierede
Lek noch een groot gedeelte onfer Pro-
vincie foude konnen worden geinun-
deert , en het felve door onfen Secreta-
ris aan welgemeldte Heeren Gevol-
machtighden te Velde , en Sijn Hoog-
heyt hebbende doen bekent maken, om
in de voorfz. hare beraatflaginge mede
te worden gebracht. Hebben wy met
groote alteratie vernomen dat by Uw

Koogh-
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Hoogh-Mog: was gerefolveert, en Sijn

Hoogheyt gelaft, het Leger uyt defe

Provincie na Hoilandc te trekken ; wel-

ke Refolutie ook aanitondts ter execu-

tie is geleydt. U Hoogh-Mog: konnen
feer lichtelijk befeffen, hoe groote con-

fternatie fodanige Refolutie onder ons

gecaufeert heeft , daar de felve ons noyt

gecommuniceert of daar van eenige

notificatie gegeven was } te meer , de-

wijle by de executie van de voorfz. re-

folutie ons felfs geweygert is de Regi-

menten op de repartitie van onfe Pro-

vincie ftaande , en om onfe Stadt leg-

gende , tot onfer defenfie alhier te laten

verblijven, onaangefien uyt de inko-

mende kontfchappen men onsbetuyg-

de , dat den Vyandt in weynigh uuren

voor de Stadt Uytrecht foude konnen
wefen ; waar door wy dan gebracht zijn

in d'uytterfte ongelegen theyt, als zijn-

de van het Leger van den Staat verla-

ten , van ons eygen manfchap en Bur-

gerye , foo door voorige wervinge als

uytienden van vrywillige, grootelij ks

ontbloot, het platte Landt onfer Pro-

vincie door ge-efcarteerde Troupes van

't Leger van den Staat alomme gepil-

leert , en alfoot'eenemaal van de Bont-

genooten geabandonneert. Wy vinden

derhalven ons genectffiteert , om te

voorkomen de totale ruine van onfe

goede Ingefetenen , ons van foodanige

middelen te bedienen , als wy na de te-

genwoordige conftitutie van tijdt en fa-

ken de bequaamfte konnen uytvinden

,

en dienvolgende een Pafpoort of fauf-

conduit verfocht en geobtineert heb-

bende , fenden wy defen morgen onfe

Gecommitteerden aan fijn Alderchri-

ftelijkfte Majefteyt om Sauvegarde' te

bekomen , waar toe wy te meer geparft

zijn geworden , om dat ons op gifteren

namiddagh in 't feker bericht is,dat den

Marquis yan Rochefort Sondagh na-

middagh laaftleden ten 2 uuren de Stadt

Amersfoort met een confiderabel gros

geoccupeert , en de Steden Rheenen en
Wijk alvoorens particuliere Sauvegar-
des hadde verkregen. Hoogh-Mog:
Heeren , wy hadden noyt gemeent dat
den yver die wy tot confervatie van de
gemeene fake foo in 't confenteren van
ordinaris en extraor-middelen, en het
prompt furneeren van de felve , als

mede de vrywillige leeninge van foo
veelerhande behoeften van Bus-polver
en anders, tot beforginge van de Ste-

den aan den Yffel , Pvijn en Waal , en
ook het Leger , by ons foo liberalijk ge-
daan , en waar in wy veele onfer Bont-
genooten, volgens de meenighvuldige
getuygeniffe van U Hoogh-Mog: felfs

hebben gefurpaffeert , in defer voegen
aan ons en onfe Provincie foude heb-

ben worden gerecompenfeert : Maar
biddende dat den Almogenden Godt
alles na fijn goedertierene genade noch.

ten beften gelieve te fchikken , fullen

wy U Hoogh-Mog: Perfconen en Re-
geeringe in de protexie Godes bevec-

len. Hier mede,&c. Gedaan t
1

Uytrecht

den ii Junii, 167a.

Was geparapheert ,

P. R U Y S C H. vr.

Onderflondt \

Ter Ordonnantie van de Heeren

Staten 's Landts van Uytrecht,

En was gettkent ,

C. v. P O L L.

Num°- 46.

A&e van de Koningh van
Vrankrijk , om de Hollanders te

difponeeren tot overgeven.

Behoorende op Pag: 632.

Van 's Konings wegen.

SYne Majefteyt betrachtende, hoe

grootelijks den Hemel heeft geze-

gent zijne rechtvaardige voornemens

,

en
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en doen advanceren de deflèynen , die

gedaan heefc , zedert zijn aankom ft in

"tVeldt: En begeerende te handelen
mee de uyteerfte fachtmoedigheyt de
Lieden van die Provintien , alwaar zy
haar Vi&orie fal konnen uytftrekken,

en om hunlieden te laten weten 't gunt
dat zy fullen hebben te doen, om de
adtien van zijne goedertierentheyt te

verdienen.

Soo heeft zijn Majefteyt doen ver-

klaren , en verklaart mits defen , dat alle

Inwoonders der Steden ( meer gevor-
dert ) binnen Hollant , die fich onder
zijn gehoorfaamheyt (lellen, en ont-

fangen de Militie, die hy daar goet vind
hun toe te zenden voor haar befcher-

minge en geruftigheyt, dat de felve niet

alleen foo gunftigh als zy fouden mogen
begeeren , fullen gehandelt worden,
maar ook bewaart en behouden wefen
in aile haar Privilegiën en Vryheden :

En geheele vryheyt van Confcientie
ofgeweten, en fal haar gegeven worden
omme openbaarlij k teoeffènen en uyt-

geven hare Religie en Geloof.
Maar in tegendeel , dat die fich niet

en willen onderftellen, 't zy wie het zy,

het ware dan door overvloeyinge of
deurfteken van Dijken , of andere we-
gen fullen willen beproeven de macht
van fijn Majefteyt tegen te ftaan,met de
uytterfte ftrafheyt fullen gehandelt wor-
den : Onderwijlen defen Velt-tocht fal

men tegens de tegenftrevers alle actiën

van yyantlchap gebruyken , en tegens

't geene haar toekomen mochte, en
wanneer,nu den Winter-tijdten het Ys
lichter den toegangh fullen maken , om
alle Steden te overloopen , foo en fal

Zijne Majefteyt gants geenquartier ge-

ven aan de Inwoonders van de felve,

maar ordre geven dat zy geplondert en
verbrant worden. Gedaan in 't Leger
by Arnhem den 14 Junii 167a.

Getckent, L O U I S.

Enlaver B.TeLLIER.

Nurao- 47.

Protefl van Zeelandt tegens

Hollandt wegens de befendinge.

"Bekoorende op Pag: 656:

.

HEt rapport van de Heeren onfe

Gedeputeerden , die Uwe Ed.

Groot Mog: uyt onfen Name over

eenige dagen begroet , heeft ons occafie

gegeven nader te delibereren over den
gevaarlijken toeftant van ons algemee-

ne lieve Vaderlant,en de befendinge die

aan de twee Koningen is afgegaan , en

vervolgens rijpelijk t'overwegen dere-

denen die Uwe Edele Groot-Mog: tot

juftificatie van dien , onfe Gedeputeer-

den hebben gelieven te gemoet te voe-

ren , en wel lpecialijk waarom ten fpoe-

dighften een Volmacht behoorde te

werden gedepefcheert , om met den

Koning van Vrank rijk te handelen ;

doch wy hebben de voorfz. redenen foo

gefondeert noch gewichtigh niet ge-

vonden,als wel die genen die de voorfz.

befendinge , en het geven van fooda-

gen Volmacht t'cenemaal komen afte

raden , gelijk wy als noch verklaren heC

eene noch het andere niet te konnen
advoueren , zij nde ook een ongehoor-

de fake in d« Regeeringe defer Landen,
een volmacht aan Gedeputeerden te ge-

ven om met eenigh Potentaat veel rrun

met een openbaren Vyandt te hande-

len , als volgens fekere Inftructie by
de Bondtgenooten te vooren met on-
derlinge bewilliginge te arrefteren ; wy
moeten rondehjk leggen , dat wy defe

contrarie manieren van doen voor feer

bedenkelijk moeten houden , en dat die

ons een rechtvaardige apprehenfie

geeft , dat de Vyanden van den Staat

daar door fullen werden aangemoedïgt»

om de felve foodanige conditien voor

te houden daar over 'noyt en kan noch
en magh werden getracteert , als daar

zijn de Religie, Vryheyt, en wettige

Regee-
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Regeeringe defer Landen. Het ftaat

ons noch wel te vooren hoe dat wegens
den Koning van Vrankrijk , ten tijde

van de Murtfterfche handelingen, ver-

focht wierde , dat aan de Papiften bin-

nen defen Lande foude werden vert

guntpublijke oeöèninge van haar Re-
ligie s doch genereufelijk by den Staat

afgeweten , hoe veel te meer ftaat dit nu
te vreelen , van een victorieux Koning,
omringt van foo veel Paapfche Geefte-
lij khey t , en fiendè foo een onverwach-
te neerflachtigheyt , alffer nu allezints

gefpeurt wordt. De Religie is het waar-

achtige Palladium t en die koftelijke

fchat , die by de grooten Godt in den
boefem van den Staat, tot hare behou-
denifTèfoo gunftelijk is gedepofiteert

,

die niet en foude konnen lijden , dat ne-

vens haar den Paapfchen Godts-dienft

publijkelijk foude werden toegelaten ,

die by ooghluykinge maar te veel is

aangegroeyt , en als een Serpent in den
eygen boefem geworden,gelijk de droe-

vige evarentheyt nu maar te veel leert.

Daar en kan noch en magh inden Staat

geen andere Publijke Religie werden

aan te brengen. Defedrie Hooft-fafcen
en konnon noch en mogen noyt eenige
materie van Tractaat en haudïlinge
wefen, als alleen om die te maintene-
ren : Daarom foo moeten wy tot Uwe
Ed: Groot-Mog: waerfchouwinge en
.onfedefchargefeggen ,dat wy noyt toe-

laren of dulden en fuilen , dat yets tot

prejuditie van dien , met wie het ook
foude mogen wefen , fal worden gehan-
delt, a's gerefolveert lijnde goedt en
bloedt daar voor op te fetten. w y hoo-
pen dat Uwe Ed. Groot-Mog: opwa-
ken fuilen , en nevens ons de handt aan
het werk houden, vermidts het lêive

noch foo niet en is verloopen , of het is

noch wel te redreffeeren : Den Grco-
ten Godt , die den Staat voorrnaais uyt

foo veele periculen en ellenden verloft

heeft, is noch de felve in krachten in

vermogen , daar van wy over eenige da-

gen inde attaque die aeFranfen op de

zwakke Stadt Aerdenburgh hebben ge-

daan , de effecten hebben gcfien , al-

waar de felve 6000 fterk , door een hant

vol volk niet alleen zijn gerepouffeerc

,

maar foo ontfangen , dat die over de

getollereert , als alleen de ware Chri- 1 400 gevangene en 500 dooden hebben
ftelijkc Gereformeerde Religie, welke
fondamentele wet en maxime foo \erre

gaat , dat den Eedt van alle Officianten

cxpreffelijk medebrenght , dat die geen
trouw fchuldigh en zy aan deSraten Ge-
neraal, die by de handthoudingevan
de voorfz Religie niet en lullen blij-

ven. DeVryheytis een vandekofte-
lijkfte panden, die menin de Werelt
befitten kan, en voor ons' te weerdi-

ger , om dat die door foo veel goet en
bloedt van de Voor- ouderen is verkre-

gen. Alle Regenten en Onderdanen
\ zijn geobligeert de wettige Regeeringe
defer Landen {taande , en het Lichaam
van dien by een te houden , fonderdaar

van yets te demembreren , maar wel de
afgefcheurde Leden door alle mogelij-

ke middelen en wegen wederom daar

achter gelaten , en 10 Wagens met ge-

quetfte met haar te rugh genomen. Zoo
de noch overige Provinciën , Steder ,

en Fortreffen maar cordaat en itandt-

v aftigh willen blijven , en de Vyanden
onder de oogen gaan , ongetwijffeltdac

meer diergelijke zegeningen van den

Hemel fuilen afdalen , tor deflructie

van de onrechtvaerdige wapenen die

tegen den Staat gebruykt worden , en

dat"ook andere Potentaten , uyt een

gemeen intreft mede gaande fuilen

worden , om de felve krachtelij k te ko-

men afliltceren. Wy hoopen en ver-

trouwen dat Uwe Ed: Groot-Mog:
defe onfe oprechte en getrouwe verkla-

ringe, als komende van haar ouatfte en
getrouwde Bondtgenooten ,- met aan-

genaamheyt fuilen ontfangen , en van

(p) haar
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haar ook doen afvloeyen tot alle de Le-

den van haar hoog-aanfienelijkeVerga-

deringe, gelijk wy ook van de felve ful

len verwagtcn bet gene tot een„gemeen

encouragement falkonnen dienen-

Waar mede Ed: Groot-Mog: Hee-

ren ; byfondere goede Vrunden , Na-
buuren en Bondtgenootén , Tullen wy
Godt Almachtigh bidden, dat hy u Ed:

Groot- Mog: wil nemen in fijn hey-

lige befcherminge , en der felver goede

Regeeringe voorfpoedigen. In Mid-
delburgh den 29 Junii 1672.

Ua>er Ed: Groot-Mog: goede Vrunden ,

Nabuuren en Bondtgenootén ,

De Staten des Landts en Graaffe-

lijkheyts van Zeelandt.

, Ter Ordonnantie van de zelve ,

Juftus de Huybert.

Numo- ^8.

Nader Proteil vanZeelant te-

gensHollant. Demi Julii, 1^72.

Behorende op Pag: 65"J.

Edele Groot-Mog: Heeren.

DE Heeren Staten van Zeelandt,

onze Hoogh-gebiedende Heeren , •

hebben na haren ouden loffelijken

yver , ten beften van heE algemeene
Vaderlandt , in deze gantfch bekom-
merlij ke conftitutie van tijden en faken

na advenant haar vermogen foo veel

met raadt en daadt gecontribueert , als

zy hebben gemeynt dat ten beften van

den Staat noctwendigh wierd gerequi-

reert , en onder anderen moeten difad-

voueeren, dat men zoo plotftlij k , en

fonder' voorgaande overlegh, en com-
municatie met haar te houden , de

Vyanden van den Staat heeft bezon-

den , en naderhandt tot een onderhan-

delinge met den Koning van Vrankrijk

een pouvoir, fonder eenige limitatie

gegeven, daar op dan voorfïagen en

prefêntatiezijn gedaan, diedevoorfz.
Vyanden tot grooter advantagie heb-
ben, gedient. De Heeren Staten van
Zeelandt hebben U Ed: Groot-Mog:
over defe gantfch bekommerlijke fake

door hare Gedeputeerden op den 16
der voorleden maandt doen begroeten^

en naderhandt den 29 daar aan volgen-

de over het felve fubject hare goede , en
cordate intentie , nader by Miflïve be-

kene gemaakt, daar by de hooghge-
dachte Heeren Staten het niet en heb-

ben willen laten ; maar goet gevonden
U Ed: Groot-Mcg: voor de derdemaal
door ons te laten begroeten , en naar
Vrient-nabuuriijke toewenfehinge van
alle Heyl en Zegen over hare Regee-
ringe en Perfoonen , nochmaal te de-

clareeren , gelijk als wy in den naam
van de hooghgedachte Heeren Staten

onfe Principalen declareeren by dezen,

dat de felve noyt eenigh gehoor fullen

geven tot het maken van een Vrede
met den Koning van Vrankrijk , of
met wie het foude mogen wefen , tot

prejuditie van de Vryheden, Privile-

giën , en Wettige Regeeringe defer

Landen , die allenthalven moeten blij-

ven in haar geheel , nochte rot nadeel

van de Ware Chriftelijke Gerefor-
meerde Religie, fonder daar van eenige
portie over te geven , door eenige li-

berteyt aan de Papiften toe te itaan

,

die door een beklagelijkeconniventie

maar al te groot is geworden , en
daarom veel eerder behoorde te werden
ingebonden ; gelijk de hooghftgedachte
Heeren Staten mede noyt fullen refol-

veeren tot het overgeven van eenige
Eylanden , Steden ofFrontieren , fon-

der de welke die koftelijke Panden van
Religie en Vryheyt niet en foude kon-
nen werden gecon ferveert , maarden
geheelen Staat met de felve door fooda-

nige ontrouwe en lache Actiën in een
genoeghfame flavernye geprecipiteerr.

De Heeren Staten van Zeelandt fullen

veel



veel eerder het perijkel van het verflin.

dcnde Swaart uytftaan , als haar aan
foodanige A&ien fchuldigh maken ,

wachtende en vertrouwende op Godts
genade en byftandt. En nademaal daar

toe de menfchelijke middelen moeten
werden gebruykt, foo fullen de Heeren
onfc Principalen , foo veet in haar is

,

alles by de hant nemen,waar door eeni-

ge Penningen fullen konnen worden
by een gebracht , om de Militie te Wa-
ter en te Lande te helpen betalen , de
Frontieren te voorüen , en de Geal-
lieerde te voldoen , niet twijffelende of
de Heeren Staten van Hollandt en
Weft-Vrieflandt , die foo grooten en
gezegende Provintie onder haar heb-
ben, fullen niet vertragen haar daar in

na haar gewoonlijken y ver ten uytter-

ften te evertueren. Het is mede noodt-
fakelijk, dat met overlegh en gehoort
het hooghwijs Ad vijs van Sijn Hoog-
heyt den Heere Prince van Oranje , de
Militie te Lande ,~die dcJor het trouwe-
loos overgeven van foo veel Steden en
Fortrefïèn foo feer is vermindert, en
daar van ook een gedeelte fonder repar-

titie flu&ueert , nader werde geregu-
leert en in een goeden ftaat gebracht

,

en wel befonderlijk 's Lants Vloot met
meerder Schepen en volk verfterkt

:

Doch boven al dat de Regeeringe wel
blijve geconftitueert ; tot welken eyn-
de , de Heeren Gedeputeerden van
Zeelandt oordeelen dat de 4. Provin-
tien van Hollandt, Zeelandt, Vries-

landt , en Sradt en Landen daar toe fpe-

cialijk by een behoorden te komen, om
gelamentlijk , niet alleen de voor aan-

getogen gronden te leggen , en de noo-
dige voorGeninge van alles te doen,
maar den anderen nader te verbinden
om Goedt en Bloedt daar voor op te

fetten.

DeCe faken , Ed: Groot-Mgo: Hee-
ren , die zijn foo important en noodt-
fakelijk voor de confervatie van het

f"
lieve Vaderlandt, en diergekochte Vry*
heyt, dat die tegenwoordigh de gedach-
ten van de Regeeringe alleene behoor-
de te occupeeren , en fullen derhalven
de Gedeputeerden van Zeelandt tot na-
der gelegentheydt referveeren U Ed:
Groot-Mog: eenige faken van dejufti-
tie voor te diagen , die den dienft, en
welftandt van de Provintie van Hol-
landt en Zeelandt particulierlij k con-
cerneeren. In den Hage den 21 Junii

,

i6jz.

Uyt den Naam van de Extraordi-

naris en Ordinaris Gedeputeer-
de van Zeelandt.

Was geiekent ,

P. de Huybert.

Num . 49.

Sententie van Mr. Jacob
van der Graaf.

Behoorende op Pag. 6'%.

ALfoo Jacob van der Graaf, jegen-

woordigh gedetineerde op de

Voor-poorte van den Hove van Hol-
landt , voor den felven Hove buyten
pijne en banden van yfere bekent
heeft, dathy op Dingsciagh voorleden

8 dagen, zijnde den 21 defer maandt
Junii , 's avondts ten huyfe van fijn Va-
der hebbende gegeten , en met zijn

Broeder Pieter , Adolph Borrebach , en
Cornelis de Bruyn , te famen de klokke
half elf uuren uytgegaan zijnde , gefien

hebben dat 'er noch licht was in de Ka-
mer van de Heeren Staten van Hollant,

en dat by die occafie gefeyt is door den
voorfz. Borrebach , dat de Staten noch
vergadert waren , en dat dieshalven

daar noch mede was den Raadt- Penfio-

naris de Wit, hem uytmakende voor
een Schelm en een Landsverrader,
voegende daar by, dat men hem be-

hoorde aan kant te helpen , en dat ook

(p 2) 't felve
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't felve by hunluyden opgenomen zijn-

de, fy met den anderen hebben geloot

,

wie de eerfte foude zijn die de aggreffie

foude doen, en dat tot tweemaal 't lot is

gevallen op Cornelis de Bruyn , en dat

de oorfake, waarom fy voor de tweede
maal geloot hebben,isgeweeftom dies-

wile, dat (y meynden datter in de eerfte

reyfe abuys was begaan, dat dieshalven

ook de voornoemde de Bruyn de eerfte

is geweeft die den Raat-Penfionaris ge-

aggrefTeert heefc , na dat alvooren , of
door Borrebach of door deBroeder van
hem gevangen de Flambeau uyt de hant

van den Dienaar van den Raac-Penfio-

naris was genomen en uytgedaan $ en
dat het felve is gefchiedt op deplaatfe,

tuflüien deVoorpoorte en hétSchavot,

en dat ondcrtufïchen fijn gevangens
Broeder en Borrebach met de Knechts
befigh zijn geweeft, en dat een van de
knechts hem op de loop begeven heefc,

dat doen fijn Broeder hem gevangen en
de Bruyn , die met den Raat-Penfiona-

ris befich waren , te hulpe is gekomen ,

datalsdoen den Raat-Penfionaris on-

der de voet isgeraakt,en dat fijn gevan*

gens Broeder op het lijf van den Raat-

Penfionaris is gevallenen dat hy gevan-
gen doe hem een quetfure met fijn mes
in fijn fchouder heeft gegeven , 't welk
hy naderhandt heeft wech geworpen

,

en dat hy fijn Degen niet en heeft uyt-

getrokken, om dat hy die niet van doen
hadde , maar* dat het felve Rapier in de
raboulüe uyt de fcheede is gevallen , do-

wn! hy te wijt was , zijnde de felve die

hem op de Voorpoorce is vertoont , en
het felve gedaen hebbende, dat fy gefa-

mentlijk zijn heen gegaan,fonder dat hy
gevangen eenige menfchen had verno-

men; dat hy geene redenen weet, waar-

omme hy 't lelve feyt heeft helpen per-

petreren.als om dat hy van Godt verla-

ten was. Dat hy gevangen, vermits den
voornoemden de Bruyn in fijn handt

gecyetft was, verfocbt is, om te gaan,

gelijk hy ook gedaan heeft, na eenen
Dodtor Breugel, woonende in de Mo-
le-ftraet , ten eynde hy eens ten huyfe
van Levijn van Dijk , woonende al-

hier by de Luyterfe Kerk, wilde ko-
men, en dat hy met den voornoemde
Breugel aldaar zijnde gekomen , de fel-

ve als doen het Verbant aan de voor-
noemde de Bruyn heeft gedaan : Dat
hy de Sak met ftukkén den Raat-Pen-
fionaris afgenomen, ten Huyfe vanden
voornoemde Levijn wel heeft gefien,

alwaar zijn Broeder en de voornoemde
de Bruyn haar retraidfce hadden geno-
men., maar dat hy niet en weet , by wien
de felve Sak genomen is, en dat hy al-

daar een Mantel van den voornoemde
Levijn heeft genomen, die hy om ge-
hangen heeft , met de welke hy ook ge-

apprehendeert is. Alle 't welke zijnde fa-

ken van feerquadeconfequentie,diein
een Lant van Juftitie niet behooren ge-

leden , maar andere ten exempele ge-

ftraft te werden*. SO IS'T, dat 't voorfz.

Hof met rijpe deliberatie van rade
doorgefien en overwogen hebbende,
alle 't gene -ter materie dienende is.

Doende recht in den name en van we-
gen de Heeren Staten van Hollandt en
Weft-Vrieflandt , verklaart heeft , en
verklaart mits defen den voorfz Gevan-
gen begaan te hebben Crimen laefse

Majeftatis : Condemneert hem n;idts

dien gebracht te werden ter Plaatfe,daar

men alhier gewoon is Juftitie te doen ,

en aldaar ge-executeert te werden met
den Swaerde , dat 'er de doodt na volgt,

en verklaart alle fij n Goederen gecon-
fifqueert. Gedaan in den Hage by de
Heeren en Meefters Adriaan Pauw ,

Heer van Bennebroek , Praefident , Al-
brecht Nierop , Willem van Goes ,

Heere van Bouchorftenburgh , Corne-
lis Fannius, Heere van Oudt-Haerlem,
Frederik van Lier, Cornelis Baan en
Mattheus Gooi , Raadtsluyden van
Hollandt , en gepionuncieert op de

Audiëntie



Audiëntie van de Rolle , den 29 Junii,

1672.

In kennïjfe van my,

ADR. POTS.

Num°- 50.

Refolutie van de Vroedt-
fchap der Scadc Dordrecht.

Behoorende op Pag: 68 1.

WY ondergefchreven Vroetfchap,

goede Luyden van den Achte, en

Minifters der Stadt Dordrecht , verkla-

ren by defen teRenuncieren , en af te

gaan het Eeuwigh Edict , en vervolgens

Sijne Hoogheyt den HeerePrir.ee van

Orangie te verklaren van defer Stadcs

wegen totStadrhouder. En verders op
den felven te confereeren alle fooda-

nige Digniteyten, Qualiteyten en Aan-

fien lijkheden , als oyt fijne Heeren
Voor-Vaderen Hooghlofl. Mem. ge-

had hebben. En laatftelijk dat wy fijne

gemelte Hoogheydt difpenfeeren en

ontflaan van den Eedt, die fijn Door-

luchtige Hoogheyt tot het niet ontfan-

gen van 't voorfz. Stadthouderfchap ge-

daan heeft.

Attum den 29 Junii , 1
6"
7 2

.

Num°-?r.

Refolutie van de Staten van
Hollandt, tot onderlinge difpenfatie

van den Eedt op 't Eeuwigh Edict.

Behoorende op Pag. 694.

OP 't gemoveerde van de Heeren
Gedeputeerdens der Steden, :aer-

lem,Leyden,Rotterdam,en andere Le-

den van haar Ed: Groot-Mog: Verga-

deringen is goet gevonden en verbaan ,

dat om by defe bekommerlijke con-

ftitutie van tijden en faken, de Steden

van defe Provintie te bequamen tot het

aandeden van een Stadthouder 3 de Le-

den malkandieren fullen difpenfeeren >

gelijk fy difpenfeeren midts defen , van
den Eedt by haar luyden en alle andere
aan de Vergaderinge participerende,ge-
daan op het Eeuwigh Edict , by Relo-
lutie van haar Ed: Groot-Mog: in date
den 5 Auguftii 1667. gearrefteert aftel-
lende malkanderen in de felve vrybeyt
en faculteyt , die haar tot het aanflellen
en eligeeren van een Stadthouder, voor
dato van het voorfz. Eeuwigh Edict
heeft gecompeteert.

Num°. jx.

Refolutie van de Staten van
Hollandt , om de Generaliteyt te

difponeeren tot het verkenen van de
vrye macht over de Patenten aan
den Heere Prince van Orangie.

Behoorende op Pag. 694.

BY reiumptie gedelibereert lijnde

op de propofitie by de Heeren Ge-
deputeerden der Stadt Leyden , uyt den

name en van ftegen de Heeren hare

Principalen alhier ter Vergaderinge ge-

daan , en in voorgaande Notulen onder

date den 27 der voorfz. maant febrifte-

lijk geinfereert : Is goedt gevonden en

veritaan,datvan wegen haar Ed:Groot-

Mog: ter Generaliteyt de fake daar hee-

nen fal werden gedirigeert, ten eynde

als noch op den Heere Prince van

Orange, Capiteyn Generaal over de

Militie van de Vereenighde Nederlan-

den, by ampliarie vandesrêlfslnftru-

ctie moge werden geconfereert tot

kennelijken wederftggen toe, foodani-

gen vryen macht en authoriteyt over

de Patenten en andere faken tot de

voorfz. Militie fpecteerende, als de

voorgaande Heeren Prince van Oran-

ge , fijne loffelijke Voor-Ouders als

Stadthouders en Capiteyn Generaal ,

ten refpecte van de voorfz. Militie heb-

ben ge- exerceert.

(p 3) Num<*
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Numo. ft.

Refolutie van de Staten van
Holland , om den Heer Prince van

Orange te eligeeren tot Stadthouder.

Behoorende of Pag: 69 y.

BY de Leden generaal en eenparige

inclinatie getoont zijnde, omme
den Heere Prince van Oraigne, nade-

maal by refolutie van den eerftendefer

loopende Maant Julii , op huyden by
refumptie ter Vergaderinge van haar

Edele Groot-Mog: gearrefteert , goet

gevonden en verftaan was , dat , om by
defe bekommerlijke conftitutie van tij-

den en faken de Leden van defe Pro-

vintie te bequamen tot het aanftellen

van een Stadthouder , defelve malkan-
deren , en alle de genen , die den Eedt

op 't eeuwigh Edict gedaan hadden

,

volgens refolutie van den 5- Augufti

1667. van den fclven Eedt gedifpen-

feert, en malkandererl geftelt hadden
in defelve vryheyt en faculceyt , als haar

tot het aanftellen en eligeren van een
Stadthouder voor date van het voorfz.

eeuwigh Edict hadde gecompeteert,aan

te ftellen en te eligeren tot Stadthouder

defer Provintie; hebben de Heeren van

de Ridderfchap en Edelen , mitfgaders

de Gedeputeerden van de Steden , uyt

de naam en van wegen de Heeren hare

Principalen, goet gevonden en gerefol-

veert, denhoogh gemelden Prince van

Orange aan te ftellen en te eligeren, ge-

lijk Sijn Hoogheyt by haar Edele Groot
Mog: aangeftelt en ge eligeert werdt

by defen tot Stadthouder, Capiteyn Ge-
neraal en Admiraal over de Militie van

defe Provintie te Water en te Lande,

met alle foodanige digniteyten en waar-

digheden , als defelve voor defen by de

Princen zijne Voor-ouderen hoogh-
loffelijker gedachtenifte bekleet zijn ge-

weeft : dat mede van wegen defe Ver-

gaderingh aanftonts een aanfienelijke

Staats-gewijfe deputatie aan zijn hoog-
gemelde Hoogheyt fal afgaan, omme
aan den felven de voorfz. digniteyten

en waardigheden te offèreren $ ten wel-
ken eynde verfocht en gecommitteert
zijn, gelijk verfocht en gecommitteert
werden by defen , uyt de Ordre van de
Ridderfchap den Heere van Duyven-
voorde : de Heeren Hallingh , Dey-
man , Onderwater , van Zanen , de
Graaf, vander Tocht , Peflèr , vander
Lijn, de Groot, Admiraal, Borgemee-
fteren van de Steden Dordrecht, Haar-
lem, Delf,Leyden,Amfterdam,Gouda,
Rotterdam , Alkmaar, Hoorn en Enk-
huyfen ; en werden mede de voorfz.

Heeren Gedeputeerden geauthorifeert,

omme uyt den naam en van wegen
hair Edele Groot-Mog: fijn hooghge-
melde Hoogheyt te diipenferen en te

ontdaan .gelijk den felven gedifpenfeert

en ontflagen werdt by delen van den
Eedt, die den felven tot het niet ontfan-

gen en aannemen van 't voorfz. Stadt-

houderfchap gedaan heeft. Is laatftelijk

mede goet gevonden en verftaan , dat

van wegen haar Edele Groot-Mog: ter

Generaliteyt de faake daar heenen fal

werden gedirigeert , ten eynde, hoogh-
gemelde Heere Prince van Oraigne tot

Capiteyn Generaal en Admiraal over
de Militie te Water en te Lande van de
Vereenigde Nederlanden aangeftelt en
geeligeert mach werden ; en dat-by
Ampiiatie van des felfs Inftructie moge

j

werden geconfereert op fijn hoogbge-
j* melde Hoogheyt (tot kennelijk weder-
feggen toe ) foodanigen vryen macht
en authoriteyt over de Patenten , en an-
dere faken tot de voorfz. Militie fpecte-

rende, als de voorgaande Princen vart

Oraigne, fijne loffelijke Voorouders,a!s

Stadthouders en Capitcynen Generaals
ten refpe&e van de voorfz. Militie heb*
ben geexerceert : dat mede Sijn Hoog-
heydt van den Eedt , die den fcivcn

ter



ter Generaliteyt gedaan heeft tot het
niet ontfangen en aannemen van 't

voorfz. Stadthouderfchap , by haar
Hoogh-Mog: mach" werden gedifpen-
feert en ontflagen.

Num° 5-4..

Brief van Sijn Hoogheyt aan
de Hollandfche Steeden.

Behoorende op Pag: 696.

NA dat de Heeren Staten van Hol-
lant en Weft-Vrieüant ons door

een aanfienlijke Staats- gewijfe Deputa-
tie hebben doen bekent maken, dat haar

Edele Groot Mog: ons hacden believen

. aan te ftellen en te cligeren tot Stadt-

houder van de Provintievan Hoüandt
en Weft-Vrieflandt ; mitfgaders tot

Capiteyn en Admiraal Generaal over

de Militie, van de felve Provintie te

Water en re Lande, met alle foodanige

digniteyten en waardigheden , als de
felve voor defen by de Princen onfe

Voor-ouderen bekleedt zijn geweeft

:

Hebben wy gemeynt van onfe eerfte

en voornaamlte voorforge te zijn, onfe

gedachten te laten gaan , hoe en in wat
j

voegen het refpett van de Regeer inge,

en de rufte van de goede Ingefetenen

van het Land, door bequame middelen
|

herftelt, en voortaan behoorlijk ge-
j

maintineert fal konnen werden. En als

wy de fake in den gront wel hebben
|

ingefien en bevonden , dat de ongeluk-
j

ken , dewelke het Godt den Heere be-
[

lieft heeft aan den Staat van het lieve
(

Vaderlandt te doen overkomerxdoor de 1

progrefïèn , dewelke den Koning van 1

Vrankrijk met zijne Wapenen onver-
|

wacht gedaan heeft tot in het herte van ;

't Landt , voor een groot gedeelte ver-

oorfaakt door de trouwloosheyt en de ;

lacheteyt van de foodanige Bevelheb-
bers , Officieren en Soldaten , dewelke
d'eerfte en principale Pollen op de

]

(H9)
Frontieren van 't Landt waren aanbe-
trout

, daar door eerft een groote ont-
steltenis , en vervolgens een generale
impreffie in de gemoederen van de
menfchen hebben veroorfaakr, als ofde
Regenten van de Provintie van Hol-
Jan t en van de Steden van dien , de fa-
ken van 't gemeen niet hadden doen
hanthaven met foo veel ernft en trou-

1

we als 't behoorde, en dat die verkeerde
impreffien aanleydinge hebben gegeven
tot verfcheyde commotien en bewegin-
gen van 't volk in eenige Steden van
Hollant , daar door 't reipect en de ge-
hoorfaamheyt, de welke d'Onderdanen
aan haar hooge en wettige Overheden
fchuldigh zijn, vervallen en gevilipen-
deert is : Soo hebben wy tor bereykinge
van onfe falutaire intentie , geoordeelt
feer dienftigh en nootfakelijk tefullen

Zijn, dat wy voor eerft die forge aan ons
nemen, om na verdiende en metrigeur
te doen ftraffen alle die gene , dewelke
fchuldigh fullen bevonden werden aan
de voorfz lacheteyt en trouwloosheyt,
om aan een ander te dienen tot exempel
van het toekomende.

Dat wy ook aan alle de werelt betuy-
gen , dat wy geene kennifTe ter wereldr,

ook felfs geene opinie en hebben, dat'er

eenige Regenten van de Provintie van
Hollandt , of van de Steden der felver

fouden zijn , de welk tegen eer ofEedt
haar fouden hebben vergeten , om door
verraat , correspondentie met de Vyan-
den van den Staar,ofmet eenige andere

onbehoorlijke middelen yet te hebben
gedaan ofondernomen, hetwelk tegen

de plicht foude zijn van een eerlijk of

trouw Regent , en dat wy by gevolgtt

moeten verklaren , dat wy niet alleen

niet en konnen toeftaan , maar ook ab-

folutelijk difavoueren alle de ücenrieufe

meneès, dewelke in verfcheyde Steden

noch tegenwoorriigh ondernomen wer-

den , en dat wy d'aanleyders en fauteurs

van de felve ftraf baar houden in den
hoosh-



booghften graat , als perturbateurs van
j

Num<>-??.

de gemeene ruft. Maar evenwel gelijk n^-niipn. j pr o, lf.-„riy- vaf, vtjJ
ons ooghmerk is d'authorkeyt en de |

Requelt der Burgcrye van Mld-

macht, dewelke U E. competeert , aan

d'eene zijde foo veel in ons is , te her-

flellen en te maintineren , en aan d'an-

dere zijde de ruft ofde welftant van de

Gemeente 'e bevorderen, 't welk beyde

in deCe perplexe conftitutie van tijden

en faken ten uyterftenfchijntgerequi-

reert te zijn : Soo ibuden wy wel mee-
nen, dat met vigoureufe Placcaten voor

het toekomende tegen alle foodanige

moetwilligheden , ongehoorfaamh^den
en tumulten op nieuws foude behooren
voorfien te werden , met fware pecu-

niele en corporele ftraffen tegen de
Contraventeurs. En mogen U E. fich

verfekeren dat wy de handt daar aan

fullen houden , dat de felve met alie

ernft , promtitude en nadruk werden
gemaintineert en ter executie geftelt,en

dat wy in der daat daar toe fullen ge-

bruykendeautoriteyten macht>cie wel-

ke de Heeren Staten van Hollandt en

Weft-Vrieflandt op ons in de voorfz
qualiteyt hebben believen te confere-

ren. Daar door dan onder Godts genla-

digen zegen de troublen geweert en de

gehoorfaamheyt herftelt , en d'Onder-
danen weder gebracht tot het betalen

van de ordinarife en extraordinarile La-
llen , de welke tot verval van de exceffi-

ve onkoften van den Oorlogh albereyts

uytgefchreven zijn , en noch van tijdt

tot tijdt uytgefchreven fullen moeten
werden , met een volkomen eendracht,

en meteen manlijke courage de verdere

gedreygde invafien van den Vyant ge-

weert, en het lieve Vaderlandt, onder
Godes genadigeh zegen , tot zijn vori-

gen floriiTanten ftaat herftelt moge wer-
den, daar toe wy gaarne alles fullen roe-

brengen , wat in onfe macht of vermo-
gen is. Wy bevelen hier mede

In het Lt^crij "Bodegraven. "Den S Jalj i6yz.

U E.goetwilligc Vricndt

ü.Prir.a de Qynngi,

delburgh aan hare Magiftraat.

Behoorende op Pag: 699.

1. 'T"1 E verfoeken wat Refolutien te-

1 genv/oordigh genomen zijn by
haar En: Mog^Heeren Staten van Zee-
landt, midtlgaders vifie en copye der

zelver notulen.
't. DeStadtkrijghtgeennotulenvootnafchey-

den van Je Staats- Vergaderingen ; als dan vilic

daar van te doen.

1. Wat kennilTe de Regeeringe
heeft van het Tractaat , 't welk tufTchen

Vrankrijk , en de Vereenighde Provin-
tien mochte onderhanden zijn.

2. Geen kerinifle aloos, maar dat Hollandt de
Heer van Odijk forceerde mede te gaan. Bydrey-
geroent anders de Vloote op ie ontbieden, en de
Provintie vanZcelandt ontbloot te laten.

3. Seflïe voor eenige uytdeBurge-
rye in 't Collegie van Middelburgh te

hebben, tot weeringe van alle wantrou-
we : Maar gemerkt het rapport van
onfe Gecommitteerde de Burgerye niet

ageëerr, infonderheyt de weygeringe
van de Seflie in U Ed: Achtb. Colle-
gie, foo verfoeken fy dat over het felfde

beneffens de voorgaande , haar wordt
contentement gegeven.

3 De nieu.ee Sudthoude, zal na goet vinden in

alle Staais-Regeeringen konnen veranderingca
maken, en alle Privilegiën heritellen.

De vordere fo'wéren maar over zyfatis-

faéfie verzoeken , zijn ,

l
. t% E notulen nate fienin watcon-
X-'dirie, of qualiteyt Sijn Hoog-

heyt den Heere Prince van Oranjen is

j

verkooren tot Stadthouder deler Pro-
vintie.

1 . Sal door den Druk gemeen gemaakt worden.

% Een dadelijke befendinge te doen
aan Sijn Hoogheydt, met Notificatie

van het promovecren van fijn Edelheyt
tot het Stadihouderfchap met twee van
de vjoornaaroïle Perfoonen uyt de Bur-

gerye,
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gerye , om kenaifle te hebben van fa-

ken , gelijk tot Rotterdam , Gouda

,

Dort en Schiedam , gefchiedt is.

2. Zal gcfchicden Staats-gewijze : Eenige Bur-

geisgenegen zijnde SijnHoogheyt te begroeten,

lullen voorfchiijven van den Staat konnen hebben.

3. Cito de Provintie van Zeelandt

in alle noodige defenfie te brengen, by-

fonder het Eylandt van Walcheren , te-

gens de aanflagen van den Vyandt , fpe-

ciaal op Rammekens, den Haak , Ar-

nemuyden , daar by alle Ingefetenen

defer Stadt haren dienft preiènteeren :

Ook de Frontier-Steden , Bergen , Sas

van Gent , en voorts alle van Vlaande-

ren en Brabant, de Ammonitie-huyzen
behoorlijk te voorfien, en opdePro-
viande te lerten.

3. Vigileeren by daagh en nacht tot het Fortifi-

ceeten, de Werk-luyden daar toe noodigh, moeten
haai by de Gecommitteerde Raden addrefïeeren.

Over 't Sas heeft Sr. Mecrtcns en Willems con-

tentement gedaan.

4.. De Gevangene van de Vyandt
geen vryheyt te geven , op datfe geen

JVIeefter van de Gevanger.-huylen en

worden : Dat de fel ve ook werden ver-

deelt in andere plaatfen buyten der

Stadt.

4. Raakt de Gecommitteerde Raden die het

tappen verbieden moeten.

5. Dat de Burgerlijke Wacht werde
geregeert uyt de Burgers Capiteynen

,

en verdeelt in 24Compagnien , en op
den ouden voet als voor defen.

j. Zal verandert worden tegens Magiftraats

veranderinge.

6. De Sleutels van de Stadt te wer-

den gegeven in handen van de Hooft-

wacht.
6. DeKooftwachtzalze op en af-brengea , en

zondei hun kcnnifTe geen Poorten , noch Boomen
te openen.

7. Dc Boomen buyten de Stadt te

werden afgekapt , en gebruykt tot Pal-

lilTaden beneden de Wallen , infonder-

heydt geftelt Pallifladen boven op de

Wallen , achter of op de Borftweerin-

gen , ook ordre te (lellen op de Bakens

,

Kruyt en Kogels , de Bateryen te laten

bewaren met een Man , tot befcher-
minge van het Kruyt, op dat het Ka-
non niet in (hikken en fpringt.

7. Alvoorens moeden de Burgers Speel hoven

,

en anders geween zijn.

8. Zorge te dragen voor de Finan-
tien, en op dat de befte en gevoeolijkfle

middel, dat de Pen aingen in de Wifièl-
bank , dat Kooplieden en Burgers kaf-

fen mede mochte worden ontfangen

,

en betaalt op den ouden voet: Ook dat
den Intreft op den Leenbank mochte
voldaan werden.

8. De Kooplieden tot dit redres verfocht, be-
neffens de Kies-heeren.

9. Te forgen dateer water in de Veftc
konde loopen , dat feer noodigh is.

9. Hier toe werden alle uatergaugen geflopt,

om des noodts zijnde , het verzochte te doen

jo. Dat al het Hout by de Slijk-

poort behoort binnen de Stadt te leg-

gen , om in cas van noodt de Vyandt te

beletten van 't gebruyk.
10. Een Hout-tuynis geotdonneert buyten te

make.).

1 1. By den Ontfanger Generaal te

verfoeken, om te weten wie fijn Obli-

gatien van fijn Comptoir in 6 Maan-
den herwaarts heeft ingetrokken , die

Penningen weder ten Comptoirete la-

ten brengen , om dat'er middelen mo-
gen wefen, waar door den gemeynen
Vyandt werde geftuyt.

1 1

.

Dependeert aan de Staats-regeeringe.

12. Dat door eenige uyt de Burgers

refumtie worde gedaan over het cohier

van de 500 Penning, en yder getaxeert

na fijn middelen , en verfoekc die Pen-

ningen behoorlijk werden geadmini-

itreert.

1 2. Prefentceren vifie aan de Kooplieden cm

Kie»-heereu.

13. Dat alle Tra&amenten van nu
aan fullen ophouden voor de tijdt van

een Jaar, tot dat men fal Hen hoe het

met den Staat fal afloopen.
13. Dependeert aan de Regeeiinge van Staat ,

de Stadt zal het inbrengen.

14.. Dat de Gemeynte fal kiefen uyt

haar 2 a 3 Perfoonen beneflèns de The-

(q) fau-



(111)

fauriers , om Staats-middelen te verfor-

gen , alie werken die gemaakt worden

te menageeren.
14. Zullen cp alle Stadts-beftedingcn bun ad-

vijs en goetvinden mogen feggen.

U E. Achtb. gelieve fonder verder

tijdt-verlies de Burgers defer Stadt

de voorfz poin&en in te willigen,

als zijnde defe noodtfakelijk en re-

delijk , op dat de onderlinge vre-

de beveftight, het befte van ons

lieve Vaderlant werde vervordert,

't Welk doende, ècc,

NB. 'tGcenmctkleene letters onder yd« Ar-

ticulftaat, wicrd tot antwoordt toegevoeght.

Numo. f6.

Nader verzoek vandeBur-
gerye van Middelburgh aan

hare Magiftraat.

Behoorende op Pag. 699.

DE Kooplieden , Burgers , en re-

fpective Gildens dezer Stadt,over-

fien en overwogen hebbende de Apo-
ftille by U Ed: Achtbaarheden op hare

verzoeken op den 7 dezer verleent , en
geen volkomen contentement hebben
konncn vinden in de refcriptie van U
Ed: Achtbare aan haar gedaan. S O O
I S T , Dat zyluyden andermaal te rade

geworden zijn, haar aan UEd: Acht-
bare te demonftreren , in welke Poin-

éten zyluyden nader contentement be-

geerden , ten deele om U Ed: Achtbare

ook voor te dragen eenige ganfeh noo-
dige Verfoekken , welkczy niet twijf-

felen en willen, of fullen van U Ed:
Achtbare als t'eenemaal redelijk en
noodtfakelijk ingewillight werden.

De Poin&en waar over zy nader

contentement zijn verfoekkende , zijn

defe naarvolgende.

wat Refolutien by de Ed: Mog: Heeren
Staten van Zeelandt jegenwoordigh ge-

nomen zijn ) hebben gelieven te Apo-
flilleren , dat de Sradt geen Notulen en

krijght voor na 't fcheyden van de

Staats Vergaderinge , en dat U Ed:

Achtbare als dan vifie willen doen; daar

op feggen Sy geen volkomen conten-

tement te konnen nemen, alfoo zy niet

alleen verfocht hebben vifie en Copye
van de Notulen op defe Staats Verga-

deringe genomen , maar ook verfocht

hebben vifie en Copye van alle de No-
tulen, gcduurende defen geheelen Oor-

loge met Vrankrijk en Engelandt, ter

Staats Vet gaderrnge genomen; van wel-

ke Notulen de Stadt , op 't fcheyden

van yeder Staats Vergaderinge, Copye,
volgens 't voorfz. Apoftil , bekomen
hebbende, foo kan Copye van dien by

U Ed: Achtbare lichtelijk vergunt wer-

den j weshalven zy als noch vifie en
Copye , uyt de Notulen geduurende

defen Oorloge gehouden zijn, verfoek-

kende na 't fcheyden van el kke Staats

Vergaderinge Copye en vifie van de
gearrefteerde Notulen.

Ten tweeden feggen Zy met de Apo-
ftil , op haar derde verfoek aan U Ed:
Achtbare gedaan , contentement geno-
men te werden , mits verfekert zijnde

door een Ade van beloofde Commu-
nicatie.

Ten derden , hebben zy in geencn
deelen vergenoeght geweeft , met de

Apoftil , op het vijfde van de verdere

verfoeken, by haaraanU Ed: Achtba-

re gedaan, waar by U Ed: Achtbare het

veranderen en reduceren van de Bur-
gerlijke Wacht , in 14. Compagnien op
den ouden voet , hebben geprolongeert

tot het vermaken van de Magiftraat

;

maar verfoekken als noch dat U Ed:

Achtbare defelve veranderinge aan-

ftonts, fonder verder tijdt verlies , fullen

gelieven in te willigen , en ook gelie-

ven toe te ftaan> dat de Burgers, Capi-

teynen>
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teynen, Lirutenanfen, en Vaandragers,

na der Burgeren contentement , in hare

Wijk ken, by U Ed: Achtbare fullen

verkoren werden 5 als Zijnde in confor-

naité, het oude gebruyk en redelijk.

Ten vierden, hebben de felve geen
volkomen contentement konnen ne-

men met de Apoftil op haar fevende
verfoek by haar Requefte vermeit, be-

helfende dat alvoren U Ed: Achtbare
op 't feifde verfoek konden Apoftil

vergunnen , or 't felvige in te willigen,

eerft de Speel-hoven der Burgeren en
anders mochten geweeft zijn $ doch
verklaren als maar de noodige voor-
forgh op de Advenues van ons Landt
werdt gedragen , dan te vreden te zijn

dat haar verfoek , nopende het afhou-
wen der Boomen , en ftellen der Palle-

faden , in ftate werde gehouden , tot

verder preflante noot.

Ten vijfden , werdt contentement
genomen met de Apoftil van U Ed:
Achtbare op hun achtfte verfoek by de
felve Requefte gedaan , mits dat tot re-

dres van VSfiiïèl en Loen-bank de Per-

föonen aldaar genomineert , aanfton ts

tot onderfoek van faken werden gead-

mitteert.

Ten feften,heeft hun vreemt gedacht
dat U Ed: Achtbare ingeerden , dat het

elfde verfoek aan de Staats Regeeringe
dependent was , en dat daar in by U Ed:
Achtbare niet en konde werden voor-
den j want nopende het gene uyt de
Leen-bank gelicht is , daar van kan de
Regeeringe aan de Burgers contente-

ment geven , en nopende het gene by
den Ontfanger Generaal is gelicht , kan
door U Ed: Achtbare gedemonftreert
werden daar 't behoort , en by U Ed:
Achtbare verfocht dat "den Heer Ont-
fanger Vander Stnnge daar van ope-
ninge te doen, wierde geordonneert.

Ten fevenden , feggen de felve Bur-

geren , met de Apoftil op hun twaalfde

verfoek gedaan
,
geen contentement te

konnen nemen, maarteperfifterenby
't verfoek van de vifievan Quohieren
aldaar verfocht,en dat ittico aan de Com-
miffarifen uyt de Burgerye , hier van
contentement gefchiede.

Ten achtften , foo en konnen zy
geen contentement nemen met de A-
poftil op hun dertiende verfoek ver-
leent

; wantzy van U Ed: Achtbare niet

alleen over Staats, maar ook over Stadts

Ampten hebben verfucht , dat de felve

voor den tijdt van een Jaar fouden op-
houden , en geene van 't voorleden Jaar
en fouden betaalt werden, foo dat zy als

noch zijn verfoekkende , dat U Ed:
Achtbare by provifie van hare Stadt

gelieven te beginnen , en hare Gecom-
mitteerde Raden iulks gelieven bekent
te maken , en van de verdere Steden
't felvê ten beften van den geheelen

Staat gelieven te verfoekken , onder re-

ferve nochtans, dat hier onder niet

's Landts en Stadts Dienaars, maaral-
leen de Regenten fullen begrepen zijn.

Ten negenden, feggen geen conten-

tement te konoen nemen op de Apo-
ftil op hun veertiende verfoek verleent,

behelfende dat de Burgeren op alle de

Stadts beftedingen hun advijs en goedt-

dunkken fullen mogen feggen: maar
verfoekken als noch dat U Ed: Acht-

bare, achtervolgens de oude Coftuymc,
gelieven toe te ftaan , dat twee a dry

Perfoonen uyt de voornaimfte der Bur-

geren , fullen wefen niet alleen by de

Befteedingen , die gedaan fouden mo-
gen werden j maar ook dat die mede als

Threfauriers fullen fitten, om notitie te

houden, wat Penningen ontfangen en

uytgegeven werden, en waar de felve

belenden.

De Po/néten , welke Sy van UEd: Acht-

bare als noch boven en behalve» dé bo-

venfehrevenzijn verfoekkende ,zijn de/è
:

TEn eerften, Datter uyt de Burgeren

een of twee fullen mogen ftaan

(q i) over
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over de Monfteringe van de Militie, of

den Commiffaris geordonneert , op
poene van Caflatie nauw reguard op de

fëlve te nemen , op dat de Capiteynen
geen occafis en hebben , om het Landt
langer te verkorten.

Ten tweeden , dat tuffchen Viiffin-

gen en Rammekens eenige fterkte wer-

de gemaakt.

Ten derden , dat de Rampaarden en
AfFuyten op Rammekens liggende , die

meert verrot ofonflukken zijn,behoor-

lijk werden gerepareert , en bruykbaar

gemaakt, en dat 't felve van kruyt en

loot behoorlijk werde voorfien.

Ten vierden , dat de Kies-heeren in

't toekomende de verkielinge fullen

doen volgens de Wetten en Ordon-
nantien.

Ten vijfden , dat yder perfoon foo

buyeen ais in de Regeeringe niet meer
a's een Officie fal mogen bedienen.

Ten fefden 3 dat de Kiefers een Offi-

cie fullen bedienen , volgens de privi-

legie.

Ten fcvenden, de leges op de Wees-
kamer , en andere Comptoiren werden

vermindert, en op den ouden voet ge-

bracht .

Ten achtften , dat ook de fubalterne

maar een Officie fullen mogen bedie-

nen, ten ware maar een Officie maar

50 ponden vlaams konde opbrengen,

dan noch een ander te mogen hebben.

Ten negenden , dat Moufr. Laurens

Udemans maar een Officie fal blijven

behouden,en dat hy van 't Regiftreren,

en af-fchrijven van de Brieven niet

meer en fal genieten als Monfr. Aer-

nout Rademaker voor defen heeft ge-

noten.

Ten thienden , wert wel expreffèlijk

verftaan dat Monfr. Louys Jolijt , niet

meeren fal bedienen als een Officie,

en ook niet meer voor falaris fal genie-

ten als zijn voorfaat genoten heeft , en

dat de vordere bedieningen aan an-

dere eerlijke Borgers fullen werden
verleent.

Ten elfden , dat voortaan geen Offi-
cien fullen mogtn gegeven weiden,
aan Heere Knechts , ten ware defelve
Inboorlingen en Burgers kinderen wa-
ren , maar dat defelveTullen moeten ge-
geven werden aan oude Borgers , of
hare kinderen , die daar toe bequaam
fullen gevonden werden.
Ten twaalfden, dat generalijk daar

bequameen eerlijke Burgers , een ampt
of aanfienlijke Chergie zijn verfoek-
kende , dat daar mede geen vreemde
voor haar fullen mogen werden gebe-
nificeert, foo dat altijdt Borgers en In-
boorlingen voor vremde ïullen gepre-
fereei t moeten werden.
U Ed: Achtbare gelieven fonder ver-

der tijde verlies uyt-ftel of delay de
Koop-lieden, Borgers, en Gilden* defer
Stadt over de eerfte Pointen nader con-
tentement te geven , en de verdere ver-
foekken als noodigh en redelijk in te

willigen , op dat de onderlinge Vrede
en rufte tuiïchen U Ed: A^chrbare en
hare Borgers en 't befte van ons lieve

Vaderlandt bevordert werde. 't Welk
doende 6cc.

Gejien en Gelefèn de neven/gaande Re-

queft met de Potnten en verfoekken

daa* inne 'vervat', is naar deliberatie^

Qmme te behouden de gemeene Rufte ,

goet-gevonden en verdaan te conjen-

teren , foo geconfenteert werdt by de-

fen in de re/peéiive verfoekken , ten

defen gedaan. Atfum ten Rade den
II Julii 1671.

My prefent

f

Aernout Citers»

Num».

'
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Numo- 57.

Brief van den Koning van En-
gelandt aan Sijn Hoogheyr. Uyc

Witthaldeni8 Julii, i6jz,

Behoorende op Pag: f 1 6.

MYN NEVE.
MOnfieur van Reede, my hebben-

de rapport gedaan van den qua-

den ftaat , daar inne Ghy zijt gebracht

,

ben daar over feergevoclighgeweeft,

maar "t gene my allermeeft bedroeft, is,

' dat Ghy fchijnt te hebben een appre-

henfie , als of ik minder zorge , en af-

fectie voor U hadde als voor dezen , Ik

biddc dat Ghy gelieft verfekerttezijn,

dat het zijn apprehenfien fonder eenig

fondament, en buyten alle reden, maar
daar-en-tegen dat Ik hebbe de felve te-

dere gencgentheyt , en het felve refpcct

voor U Perfoon dat Ik oyt gehad beb-
be , foo ten opfichte van U eygen waer-

dighcyt , als ten reguarde van 't bloedt

,

daar van.Wy beyde participeren 5 ook
en hebbe Ik noyt vergeten eenige van
de min fte "goede dienften , die U Vader
in fijn leven my heeft bewefèn, waar
van de verbintcniffen altijdt fullen blij-

ven gegraveert inde grondt mijns her-

ten. Gelieft doch tegelooven , alhoe-

wel den jegenwoordigen toeflandt van
faken My niet en heeft toegelaten met
U te mogen correfpondeeten , en mijn'

defleynen en tractaten tecommunicee-
ren , dat Ik in alle handelingen , die Ik

hebbe aangegaan , met den Alderchri-

flelijkften Koningh altijdt hebbe ge-

tracht Uwe interefïèn te avanceeren

,

foo veel als het de natuur van de hande-

lingeeenighfins heeft konnen toelaten.

De infolentien en continuele machina-
tien tegen my van die gene , dieeenige

tijdt herwaarts foo grooten directie heb-

ben gehad aan 't Gouvernement der

Vereenighde Nederlanden , hebben

my genoodtfaakt my te moeten ver-

binden met den Alderchriftelijkften

Koning (de welke ook heeft het felve

fubject van klachten tegen haar ) ten
eynde alleen wy fouden mogen ter ne-
der werpende onverdragelijke groots-

heyt der Louvenfteynfche Factie, en
ons te verfekeren voer drergelijke in-

iulte of befpottinge. Het vertrouwen
dat Ik hebbe op de vriendtfehap van
d'Alderchriltelijkften Koning, de af-

fectie die Hy voorU Perfoon heefr, en
fijne averfie tegen de gene de welke
haar getoont hebben te wéfen mijne
Vyanden foo wel alsd'uvve, belooven

my een goeden uytilsgh van alle dc(e

verwerringen in Ü reguard j en in cas

d'Inwoonderen van die Provintien in

tijdts hadden geconfidereert haren mis-

flagh , en aan U hadden geconfereert

de felve authoriteyt en digniteytön ,

waar mede uwe Doorluchte Voor-Va-
deren foo lange tijdt, en foo waerdigh-

lijk voorfien zijn geweeft , foo foude

,

fonder twijffel ,gemelten Alderchrifle-

lijkften Koning en wy gebleven z.ijn in

een volmaakte en vertrouwde vriendt-

fehap met de voorfz. Provintien. Niec
te min ik ben vry voldaan van 't gene de

gemeenten van die Provintien nu on-

langs hebben gedaan , U verkooren

hebbende tot haren Stadthouder. En
als Ik fal gefien hebben , dat de affaires

gebracht zijn in alfulken flaat , dat het

nut meer fal zijn in de macht van de

felve Violente factie of van een andere,

alfoo wel malkieufe, om tediffolveren

en vruchteloos te maken 't gene men
als nu heeft gedaan , en dat Ik fal kon-

nen mijne Onderdanen bevrijden van

de oppreffieen injurien , die fy foo lan-

gen tijdt hebben moeten lijden , foo fal

ik trachten te protegeeren Uen Uwe
Vrienden , en al mijn kracht infpannen

by mijn Schoon-BroeHer , uen Alder-

chriftelijkften Koning,om foodanigen

eynde aan defe verwarde faken te ge-

(q 3) .¥«»>
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vetij dat de geheele wereltfal konnen
fien de particuliere forge , die ik drage
voor U Perfoon , en wat reguard ik om
Uwent wille fal nemen voor het inrreir,

van de voorfz. Provintien 1 Eyndelijk
kan ik U verfekeren , en Gy fult vafte-

lijk moeten geloven , dac ik alrijdc neb-
be alle bedenkelijke goede inclinatie en
intentie ten Uwen befte, dieGhy fou-

det konnen wenfchen, en die t'allen

tijden fullen konnen betuygen , dat ik

ben en fal wefen ,

Mij» Neve ,

U wel geaffectioneerde Oom,

En was Ondertekent

Charles Rex.

Num°- 5$.

Nader Tra&aat tuflchcn
Vrankrijk en Engelandt.

Beh orende op Pag: Jtz.

HEt favorabel fucces, waar mede het

Godt belieft heeft foo te Water
als te Lande , te zegenen de Wapenen
van de Koningen van Vrankrijk en
van Groot Brittannien, die de felve zijn

geobligeert geweeft aan te nemen te-

gens de Staten Generaal der Veree-
nighde NederlandtfeProvintien , heb-
ben gemeke Staten bewoogen ter felver

tijdt Gedeputeerden tefenden aan bey-

de de Hoogh-gemelte Koningen, om
aan de felve te doen voorflagh van Vre-
de , en te vernemen op wat equirable

conditien defelve aan haar foude wer-
den geaccordeert. Haar Majefteyten
van Vrankrijk en van Groot Brittan-

nien , beyde van een en de felve afreótie

geraakt zijnde tot de gemeene rufte , en
prefererende door dit motif fo weerdig
aan goede en groote Princen een eer-

lijke Vrede voor een Oorlogh , waar
van de beginfelcn foogelukkigh zijnde,

in 't vervolgh niet minder glorie be-

loofde, en foude ook fich niet ongeerne

veiftaan hebben tot de Propoütie , die

aan haar gedaan foude zijn geweeft by
de (elve Staten, maar dewijle de vriend-

fchap feer nieuw is tuflchen hoogh-ge-

meke hare Majefteyten, hoe wel de
banden van 't Tractaat , dat haar ver-

knocht heeft tot dele entreprife haar

geeft een en de felve geeft in de Refo-

lutien , die de felve mogen nemen ,om
den Oorlogh te eyndigen , of om de
felve te continueren , fulks dat fy ook
aanftonts aan malkanderen foude com-
municeren deDeputatien , die aan haar

gedaan foude werden by de gemelte

Staten, om door een gemeen concert

over een te komen , op wat maniere

men de felve foude hebben te admitte-

ren, en de propofitien te reguleren , en
dewijl in een rencontre van foodanige

importantie den Koningh van Groot
Brittannien heeft geoordeelt tot wel-

ftandt van defakenoodightezijn , dat

met den eerfte bekent gemaakt wierdt

het fentiment van fijn Alderchriftelijk-

fteMajefteyt.alsook van gelijkedie van
hoogh-gemelte zijne Majefteyt door
pei foonen die men fulks volkomentlijk

betroude j foo heeft de felve daar toe

genomineert tot zijn Extraoröinaris

Ambafiadeurs by zijn volmacht van den
1 1 Junii des regenwoord igen Jaars den
Heer Hertogh van Bukkingam , zijn

eerfte Stalmeefter , den Heer Grave
van Arlinghton zijn eerfte Secretaris

van Staat, en d'Heer Vicomte de Hal-
lifax van zijn Secrete Rade , en met ge-

lijke volmacht van den xz des felven

Maant Junii den Heer Hertogh van
Monmcuth , de welke aan zijn Alder-

chriftelijkfte Majefteyt hebbende voor-

gedragen de fincere en ftantvaftige ge-

negentheyt van de Koning haren Mee-
fter om te blijven vereenichtby d'eerfte

verbintenifTe , en de gevonden hebben-

de in zijne Alderchriftelijkfteiviajefteyt

geen



geen minder difpofitie van niet te fe

pareren hare Intereften in 't Tractaat

van Vrede, dat foude konnen werden

gemaakt , iöo zijn de felve over een ge-

komen in de volgende Articulen met
d'Heeren IVIarquis de Louvoys , Raat

van den Alderchriftelijkfte Koning in

alle zijne Raden, Commandeur en

Cancelier , groot Meefter en Surinten-

dent Generaal van de Poften van

Vrankrijk , Secretaris van Staat en van

zijne ordres , en d'Heer Arnout Che-

valier Seigneur de Pompone , Raat or-

dinaris in alle zijne Raden , en mede
Secretaris van Staat en van zijne ordres,

als genomineerde Commiflarifen en

Gevolmachtighden tot defe fake by

hooghgemelte zijne Majefteyt , van ge-

lijke verfien met des felfs vollemacht.

I.

Hoewel het vertrouwen van beyde

de Koningen foodanigh is , dat na de

Parole aan malkander gegeven by het

Traöaat van den van

niet te lullen maken noch Vrede noch

Tr.ves met de Staten Generaal fonder

gemeen confent van hare Majefteyten

,

en fonder der felver volkomen fatif-

faétie, echter niet te min ten eynde

geene de minfte hoopeoverblijvevan

haar gemeene Vyanden , omme op wat

quaat Fondament 't felve foude mogen
zijn, haar Intereft van malkander te

fcheyden , hebbe fieh op nieuw geen-

gageert by dit jegenwoordige Articul

van niet te fullen hooren naar eenige

voorftellinge van Vrede, fonder
?
t felve

aanftonts aan den anderen te commu-
niceren, en niet te fullen aannemen

eenige aanbiedingen , die feparatelijk

tot hare advantagien foude mogen
werden gedaan, noch eenige fatiffaclie

aannemen, ten zy den anderen Koning
alvoorens foude wefen voldaan van 't

geene, aan hem foude zijn gegeven.

II.

Daar toe belooven ook gemelde Ko-

(117)

ningen tufTchen haar beyden te fullen

accorderen foodanige Conditien , op
dewelken zy wel een Vrede foude wil-

len fluyten , die aan d'een en d'ander
zijde feker en eerlijk foude zijn, ook
de handt niet te fullen leggen aan eenig
accommodement met gemelde Staten
Generaal, ten zy dat gemelde Condi-
tien aan haar fullen zijn geaccordeert.

III.

En op dat dit vriendelijkejicccort

van VerbintenifTè en ondeirlingeTnte-

reft , niet alleen foude mogen werden
beveftight door defejegenwoordige Ar-
ticulen , maar ook niet geignoreert by
gemelte Staten Generaal , foo fullen

hooghgemelte Majefteyten de noodige
ordres geven , omme aan de Gedepu-
teerden van de felve Staten bekent te

maken , die nu by haar zijn, of door
foodanigen anderen wegh en middel,

als zy fullen oordeelen beft te zijn , dat

hare intereften als ook hare fatiiractien

niet konnen werden gefepareert , con-

firmeren de gemelte Koningen door

het tegenwoordige Tractaat alle het

gene , dat voor defe is gearrefteert en
geteekent, tuiïchen hun beyde, op den

kb February des tegenwoordige Jaars,

't welk zy op 't nieuw belooven , te ful-

len obferveren en maintineren in alle

zijne pointen.

IV.
En belooven de gemelde Heeren

Commiflarifen van zijn Alderchrifte-

lijkfte Majefteyt aan d'eene zijde, en
d'Heeren Extraordinaris AmbalFadeurs

van Groot-Brittannien aan d'andre zij-

de, uyt krachte van hare Volmachten,

van te fullen doen ratificeren en agree-

ren by de Koningen hare Meefters ótfe

tegenwoordige Articulen , en daar van

refpedfivelijk uytwiflelen de Ratifica-

tie binnen een Maant.

Gedaan en gearrefteert in 't Leger-

tot Heefwijk den ïó Junii 167'*.
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En zijn defe Arthulett onderteekent by

d'Hertogh van Bukkingam , Grave van

Arlinghton, en den Vtcomte de Hal/ifax,

Ambajfadeurs Extraordinaris van zijn

Majeftep van Groot Britiannien , uyt

kracht* van der feher Volmacht van

dato xi Junii van 't tegenwoordige

Jaar,

En was onderteekent

(L.S.) Bukkingam.
(L.S.) Arlington.
(L.S.) Hal li fax.

En heeft ingelijks defe Arthulen geteekent
• denHeer Hertogh van Montmouth^mede
Extraordinaris Ambajfadeur van zijn

Koninklijke Majefleyt van Groot Brit-

tannien , uyt kracht van zijn Volmacht

van dato 2Z der felver Maant Junii.

Hier onder mede geftelt.

Was geteekent

(L.S.) Monmout H.

En hebben mede defe Articulen geteekent

d'Heer Marquit de Louvois , en d'Heer
Pompone y Commijfarijfen van zijn Al~
der-Chri/lelijk/Ie Majefieyt, uyt krachte

van der felver volmacht hier onderde-

fielt.

&

Was geteekent>

(L.S.) L e Tel lier.
(L.S.) Ar NA UDT.

Num°- 5:9.

Eyfch van Vrankrijk en
Engelandt.

Behoorende op Pag. jxi.

I.

DAt de Placcaten voor defen by de

Staten Generaal gemaakt , footot

Verbodt van de Brandewijnen en
Franfê Wijnen , binnen de Vercenigde
Provintien , aii ook tot hec bclaften van

nieuwe ïmpofitien op dcWaren,Koop-
manfehappen en Manufacturen van
Vrankrijk , (uilen werden ingetrokken.

Dat binnen den tijdt van drie Maanden
fal werden gemaakt , een Tradtaat van
Commercie tuffchen zijn Majefteyten.

de gemeke Staten , daar in ook fal be-

grepen werden een Reglement tuflehen

de Compagnien van Ooft en Weft-
Indien van Vrankrijk, en de Compa-
gnien van de voorfz. Indien van Hol-
landt.

IL
Dat niet alleen in 't toekomende in

alle de Vereenighde Provintien fal zijn

vryheyt, maar ook een publique exer-

citie van de Catholique , Apoftolique

Roomfche Religie, in voegen dat in alle

de plaarien,daar meer als eene Kerke is,

een gegeven lal werden aan de Catho-
1 ijken , en ook aan haar vergunt een
Kerk te bouwen in de plaats daar geen
wefen fal ; en ondertuflehen de felve

Kerke noch niet fal wefen volbouwt,

aan haar Luyden werden toe geftaan

publijke Gods-dienft te plegen in de
Huyfen daar toe gehuurt , ofanderfints
tot defen effectie. Dat by gemelte Sta-

ten Generaal of yder Provintie in't par-

ticulier , uyt de goederen , die eertijdrs

hebben behoort aan de Kerke, ofander-
fints een behoorlijk penfioen fal werden
gefourneert aan de Priefter of Paftoor

van yder van de felve Kerke.
III.

En dewijl de Gedeputeerden van ge-

meke Staten Generaal, die gcfonden
zijn geweeft aan zijn Majefteyt , den
felven particulierlijk hebben verfocht,

dat de fe! ve by 't maken van een Vrede>
het Lichaam van de feven Vereenighde
Provintien wilde laten in foodaniger

ftaat, als de felve tot nu toe zijn geweef
doch om zijn Majefteyt te geven
nige wifTelingen voor deConqudte
daar mede Godt tot op defe uure gezc

gent hadde de rechtvaardighcydt van

zijne
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zijne Wapenen, foo offereerden zy aan

de felve te cederen in recompenfe van

de Provintien , Steden en PJaatfen by

zijn Majefteyt aireede geoccupeert,

andere Landen , Steden en Plaatfen

,

die aan gerneke Staten by Spangien zijn

gecedeert geweeft , 't zy in Vlaanderen

of in Brabant: Sijn Majefteyt aireede

Meefter zijnde van drie .geheel e Pro-

vintien, in 't getal van die feven Pro-

vintien , als ook van eenige Plaatfen en

Poften in Hollandt , heeft wel gewilt,

om de voorfz. Provintien te behouden

by hare Unie, doen wedergeven 't gene

airede in de felve Provintien door zijn

Wapenen hadde geoccupeert , uytge-

nomen het gene hier na fal werden ge-

feght, en fulksop volgende Conditien.

IV.
Dat de voorgemeke Staten aan zijn

Majefteyt fullen cederen generalij kalle

de Provintien , Landen , Steden en

Plaatfen , die defelve befitten in Vlaan-

deren en in Brabandt , en aan haar zijn

gecedeert by Spangien , uytgenomen
alleenlijk Sluys en het Eyland van Cad-
fant.

V.
Sullen gemelte Staten aan zijn Ma-

jefteyt ook cederen , de Stadt Nimme-
gen met alle d'appendentien en depen-

dentien van dien , het Fort Knotfen-

burgh , het Fort Schenkkenfchans en

het gedeelte van de Provintie van Gel-

derlandt , gelegen aan dees zijde den

Rhijn in 't reguard van Vrankrijk,mitf-

gaders het Eylandt van Bommel , de

Stadt Bommel , het Eylandt en Fort

van Voorne , het Fort St. Andries , het

Kafteel van Louvcfteyn en het Fort

Crevecceur,

VI.
Van gelijken fullen gemelte Staten

aan zijn Majefteyt cederen de Stadt

Grave met alle de appendentien en de-

pendentien , en fullen aan de felve we-

der geven in volle eygendom de Stadt

en 't Graaffchap Meurs , om daar van te
difponeren na zijn Majefteyts welge-
vallen, met die conditien, dat de felve
Staten daar voor fatiffactie fullen geven
aan den Prince van Orangien , en de
felve fchadeloos houden wegens het
voorfz. Graaffchap en andere Plaatfen

,

Landen en Steden , toebehoorende ge-
melte Prince , en aan zijn Majefteyt
geremitteert.

VII.
Dat de Staten fullen cederen alle het

recht , dat de felve gehadt hebben of
foude mogen hebben te pretenderen ,

op de Plaatfen die zijn Majefteyt van
de felve Staten heeft geoccupeert in 't

Rijk , en dat ook gelijke Ceffien fullen

doen in 't faveur van de Prince en Gra-
ve van Ooft-Vrieflandt, van alle de
rechten , hoe de felve genoemt foude

mogen zijn , die zy foude mogen heb-

ben of pretenderen op de Plaatfen, die

zy occuperen in des felfs Landt , en
namentlijk op de Stadt Embden, het

Fort Lieroort , en de Eylerfchants, van
waar zy fullen te rugge roepen haar

Guarnifoenen.

VIII.
Dat het fal vry ftaart aan de Onder-

danen van zijne Majefteyt te paffeeren

en repafferen van de voorfz. Steden en
Plaatfen , die aan den felven fuilen wer-

den gecedeert, door alle de Landen van

gemelte Staten Generaal , foo ter Zee,

als te. Lande , Rivieren en Canalen

hoedanigh die genoemt fouden mogen
werden, fonder te wefen fubjeót wegens

hare Koopmanfchap, Bagagie, Munitie

van Oorlogh en vivres,aan eenige vifi-

tatie, nochte betalinge van eenigh recht

nochte impofitie , hoedanigh die ge-

naamt mochte wefen.

IX.
De Staten Generaal fullen haar obli-

geren , van te fullen wederom geven

aan de Ordre en Religie van Maltha, de

Commanderyen , die bevonden fullen

(r) * werden
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werden binnen de felve Provinciën aan

die Ordre toe te komen
X.

Van gelijken fulien gemelte Staten

beloven , aan den Grave van Benthem,

te Tullen wederom geven de Kinderen

van gemeken Grave, dieeenigen tijdt

onder de authoriteyt en protexie van

gemelte Staten zijn gehouden , door de

Gravinne van Benthem zijnHuy(Vrou-

we, niet tegengaande de initantiendaar

omme ménighmaal gedaan, die de felve

Graaf ook heeft onderfteunt door re-

commandatie van den Keyfer , en van

zijn Alderchriftelijkfte Majefteyt , om-
me te verkrijgen de reftitutie van de

feive Kinderen.
XI.

Sullen de felve Staten mede beloven,

zijn Majelteyt te fulien ontlaften van

een gedeelte van de exceffive koften,

die de felve geobligeert is geweeft te

doen om defen Oorlogh, van die te ful-

ien betalen binnen den tijdt en termij-

nen naarder te accorderen , ter fomme
toe van zo Millioenen guldens , mits

welke zijn Majefteyt haar fal vry hou-

den , van de fomme van 3 Millioenen,

die aan de felve Staten wasgeleent, by

wijlen den Koning , Vader van zijn

Majefteyt glorieufer memorie, die al in

't Jaar 165 1. hadde behooren weder ge-

geven te werden met d'intereffen van

dien , die federt den voorfz.Jare 1651.

aan zijn Majefteyt fchuldigh waren.

XII.
Dat tot erkenteniffe van de Vrede,

die zijn Majefteyt wel wil accorderen

aan gemelte Staten , ter fake zijn Ma-
jefteyt in hare Landen wel verder foude

konnen poufferen , gemelte Staten Ge-
neraal aan den Koning jaarlijks fulien

prefenteren door een Expreffe Ambaf-
fadeur op foodanigen dagh , daar van

zy nader fulien over een komen , een

goude Medaille,houdende het gewichte

ran een Mark , daar van ü'infcriptie fal

wefen, dat zy van de handt van zijn Ma-
jefteyt houden de confervatie van de
felve vryheydt, die de Koningen des
felfs Predeceffeurs in een groot gedeelte

voor haar verkregen hebben.

XIII.
Dat hoewel zijn Majefteyt verklaart

te vrede te fulien zijn met de boven-
ftaande Conditien , de welke fulien

werden geaccepteert binnen den tijdt

van 10 dagen, naar expiratie van de wel-

ke, daar in niet wil gehouden zijn , foo

verklaart hy echter by defe,dat alhoewel
de felve wierden, aangenomen by ge-
melte Staten, fulks geen kracht te fulien

hebben , en dat zijn Majefteyt geen
Tractaat of Vrede fal maken , tenzy
den Koningvan Groot Brittannicn , al

eerft lal wefen gecontenteert in zijn

reguard door gemelte Staten , en dat

de Princen van 't Rijk , geallieerc met
zijn Majefteyt in defen Oorlogh, van
gelijke fulien zijn gecontenteert, over
de conditien, die by gemelte Staten aan
haar foude mogen wefen geaccor deert.

En ten eynde zijn Alderchriftelijkfte

Majefteyt bekent make door de keure
van meer als eene conditie , met wat
finceriteyt de felve wel wilde openinge
geven aan de Staten Generaal van ver-

fcheyde middelen , om te komen tot

een Vrede , diezy van de felve hebben
verfocht , en niet te fulien ftaen , gelijk

de felve wel fouden konnen doen op de
pretenfien , die de felve wettelijk foude

konnen fonderen op de kracht van hare

Wapenen en de continuatie van hare

victorie , foo verklaart zijn Majefteyt,

dat fonder Och precifelijk te attafcheren

aan de aanbiedingen , die aan hem voor
defen gedaan zijn door gemelte Staten,

en aan de Conditien , die de felve van
haar geeyfcht hadden by forme van een
Alternative , foo foude de felve fieh

contenterenmethet behoudjp van die
de Conqueften , die zijn ASrjefteyt te-

genwoordigh in befettinge heeft > en
van



van diegene , de welke hy noch foude

konnen bekomen , ter tijde en wijle toe

de gemelte Staten defe tegenwoordige
Conditien fullen hebben geaccepteert,

als namentlijk degeheele Provintieen

het Hertoghdom van Gelderlandt, toe-

behoorende aan gemelte Staten, de
Heerlij kheyt van Uytrecht en 't Graaf-
fchap Zutphen, alle de Steden, Plaatfen

en Sterkten , geleden in de felve Pro-

vintien , der felver appendenrien en de-

pendentien , niets ter werek uytgefon-

dert, de Souverainiteyt van de Provin-
tienj Landen, Steden en Plaatfen tot nu
toe by zijn Majefteyt geconquefteert,

efi lullen der felver appendentien en
dependentien in 't toekomende en voor
altijdt aan zijn Majefteyt verblijven.

Én ommede voorfz. geconquefteer-

de Landen en plaatfen aan zijn Maje-
fteyt gecedeert , te ftellen in den ftaat

van beter en met minder moeyte te

konnen werden onderhouden door de

affiftentie , die uyt het Koningrijk aan

haar foude konnen werden gedaan , foo

fullen <le Staten aan zijn Majefteyt

overgeven in volkomen Souvereyni-

teyt de Steden Maftricht en Wijk , en
alle 't geene gemelde Staten befitten in

de Landen van Overmafe, Dalem ,Fau-

quemont , de Stadt en Meyerie van
's Hertogcnbofch met d'appendentien

en dependentien , mitfgaders het Fort

Crevecceur.

En op dat het Tractaat op defelefte

Conditien niet alleen diene tot refta-

blifïèment van de eerfte vriendtfehap

en alliantie tuffchen zijn Majefteyt en
de gemelde Staten Generaal , maar om
daar door te procureren de rufte en

tranquiliteyt van 't Rijk, foo wilden
Koning als Guarandeur en Confer/a-

teur van het Tractaat van Weftphalen,

daar toe particulierlijk geaffectioneert,

wel belooven na de gemaakte Vrede te

willen renuntieren in faveur .van de

Princen van 't Rijk van alle het recht,

(W)
dat zijne Wapenen hem gegeven heb-
ben , op alle de plaatfen , die zijn Maje-
fteyt van gemelde Staten heeft geoccu-
peert in de Landen van het Rijk , refer-
verende zijn Majefteyt alleenlijk voor
hem de Vryhcyt van te ruyneren der
felver Fortihcatien.

Maai- alfoo zijn Majefteyt by hem
felven wüconcnbueren,omme de Prin-
cen van 't Rijk te herfteilen in 't vrye
gebruyk van de Steden en Plaatfen , die
haarluyden toekomen , foo wil de felve

ook procureren, dat de Staten Generaal
te rugge trekken hare Guarnifoenen
uyt die Steden en Plaatfen , die de felve

noch in 't Rijk foude mogen befitten,

en namentlijk uyt de Stadt Embden,
de Forten Lieroort en d'Eylerfchans

,

de welke weder gegevenTullen werden
aan den Prince en den Gravfc van Ooft-
Vrieflandt met alle de Rechten , die
de felve foude toekomen wegens het

Graaffchap van Ooft-Vrieflandt.

En ten eynde de noodtwendige com-
municatien tuffchen Vrank rijk en de
Stadt Maftricht die aan zijn Majefteyt

gecedeert foude werden , geen plaats

mochte geven aan eenige conteftatien

in 't toekomende ; foo ia.1 van d'een en
d'ander zijde vaft-geftelt werden, dat

men fal arbeyden tot 't oprechten van
een vrye paffagie met den Heer Keur-
Vorft van Keulen , als Prince en Bif-

fchop van Luyk , voor de Troupen van
zijn Majefteyt van de Frontieren van

Vrankrijk naar Maftricht, dwars door

't Landt van Luyk, op conditie, dat

men defe paffagie niet foude gebruy-

ken , als midts betalende en fonder pre-

juditïe van 't voorfz. Landt.

Eyndelijk foo fullen alle de Articu-

len begrepen in de boven-ftaande me-
morien blijven in haar geheel , als ook
die geene , rakende het cederen van de

Stadt en Graaffchap Meurs, uytgefon-

dert alleenlijk die gene , de welke ra-

ken het cederen van andere Landen en

(r z) Plaat-



Plaatfen , die gedaan foude werden by
de felve Staten aan zijn Majefteyt , de
welke fich fal contenteren met defe

boven-ftaande Articulen.

Conditien , op de welke den
Koning van Groot Brittannien con-
fenteert , dat Vrede gemaakt werde

_ met de Staten Generaal der Veree-
nighde Provinciën.'

i.

DEn Koning van Groot Brittannien

verftaat , dat de Hollanders fonder
difpuyt lullen weder geven d'eere van
de Vlagge , en dat felfs haar geheele

Vloote de Vlagge Tullen ftrijkken, en
de Top-zeyls laten vallen voor een ee-

nigh Engélfch Schip , voerende de
Vlagge varl zijn Majefteyt in de ge-

heele Engelfche Zee tot aan de Reede
van Höllandt.

II.

Vryheydt voor een geheel Jaar aan
alle de Engelfche , die noch refteren in

de Colonie van Suriname , om fich van
daar te retireren , als het haar goede
dunkken lal , met alle hunne Goede-
ren , van wat nature de felve foude mo-
gen zijn , in gevolge van het Tra&aat
van Breda.

III.
Een eeuwigh Banniflèment uyt het

gantfche gebiedt der Vereenighde Ne-
derlanden van alle de Onderdanen van
den Koning , die by zijn Majefteyt zijn

verklaart crimineel , en var foodanige

andere, die by zijn Majefteyt fullen

werden genotificeert van in 't licht ge-

geven te hebben feditieufe Boekken

,

of anderfints geconfpireert tegens de
rufte en tranquiliteyt van zijn Konink-
rijken.

IV.
Te rembourflèren aan zijne Maje-

fteyt de onkoften van den Oorlogh ter

fomme toe van een Miliosn ponden

(15O
fterlinghs , daar van 400000 fullen be-
taalt worden in de maandt van Oóto-
ber naaftkomende , en het reftant by
100000 ponden fterlinghs jaarlijks.

Een jaarlijkfe gifte van 10000 pon-
den fterlings voor altijdt , wegens de
permiffie , die den Koning haar geeft

tot den Haringh-vanghft op de Kuften
van Engelandt, Schotland en Yrlandt.

V I.

Dat d'Heer Prince van Oraigne voor
tegenwoordigh , en zijne deflendenten
hier namaals fullen hebben de Souve-
rainiteyt van de Vereenighde Provin-
ciën, gereferveert alleenlijk het geene
ten deele vallen fal voor de twee Ko-
ningen en hare Geallieerden , of ten

minftcn genieten de digniteyten van
Generaal Admiraal en Stadt-houder
eeuwigh en altijdt, in foodanige . ma-
niere en voordeliger , als de Staten van
de felve Provinciën fulks voor defen
gegeven hebben aan eenige van de
Princen zijne Predeceffeurs.

VII.
Dat binnen drie maanden na de ge-

maakte Vrede , men maken fal een
Trad-taat van Commercie , foo tot re-

glement van de Commercie in Indien
volgens den eyfch voor defen gedaan ,

als voor d'avantagie van de .Onderda-
nen van zijn Majefteyt in der felver

trafijcq, gaande,komendeen woonende
in eenigh ander Territoir , toebehoo-
rende de gemelde Staten , en met foo-

danige Conditien , die egalijk voorde-
lijk zijn aan de Natiën meeftgefavo-
rifeert.

VIII.
Het Eylant van Walcheren, de Stad

en het Kafteel van Sluys met zijne de-

pendentien , het Eylandt van Caflandt,

het Eylandt van Goeree , en het Eylant
van Voorne , fullen alle geftelt werden
in handen van zijn Majefteyt vanGroot
Brittannien , by manier van Cautie , tot

vol-
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voltrekkinge van de Conditien, hier

boven eementioneert.

IX.
Verklarende zijn Majefteyt wel te

vrede te zijn met de hier boven gefielde

Conditien , mits defelve werden geac-

cepteert binnen 10 dagen , naar welken

tijde zijn Majefteyt pretendeert daar aan

niet gehouden te zijn , echter expli-

ceert fich den Koning precifelijk , dat

hoewel fulks alles wierde geaccordeert

by de gemelde Staten , het felve doch

geen effect foude grijpen , en dat zijn

Majefteyt geen Tra&aat van Treves

of Vrede foude maken , ten ware den

Alderchriftelijkften Koning in zijn re-

guard mede fatisfactie van de gemelde

Staten foude hebben, en dat de Princen

van 't Rijk in defen Oorlogh met zijn

Majefteyt geallieert, mede hebben con-

tentement van de Conditien , dewelke

aan haar by de gemelte Staten foude

mogen zijn geaccordeert.

Num°. 60.

Brief 'van de Franfche en En-
gelfche aan Sijn Hoogheydt.

Behoorende op Pag. 722,

My N H EER E,

Y hebben ontfengen den Brief

die het uwe Hoogheyt heeft ge-

lieft aan ons tefenden door de Heeren
Germain en Silvius , in dewelke de fel-

ve betuyght van te wenfehen, dat de

Negotiatie tuflehen de twee Koningen
en den Staat van de Geünieerde Pro-

vinciën niet langer wierde gedilayeert

maar dat Uw Hoogheyt in 't korte

mochte fien wat die twee Koningen
van de felve eyffchen j In't règuarc van
zijn Alderchriftelijkfte Majefteyt de

felve in foo veele dagen geen antwoort

ontfangen hebbende op zijne propo-

fitien , en foude fonder de feer groote

inftantien by ons aan zijn Majefteyt

gedaan , niet gedifponeert zijn geweeft,
om andere te doen , maar die geobti-
neert hebbende , foo fenden wy Uw
Hoogheyt de felve by defen toe , als

ook die geene die ons van wegen den
Koning onfen Mecfter waren gelaft te

eyffchen by het maken van een Tra-
ctaat van Vrede U Hoogheyt fal fien,

foo 't hem gelieft , of d'Heerèn Staten
aan ons met den eerften fullen willen
antwoorden op de voorgeftelde twee
Propofitien , en fal niet qualijk nemen,
dat geremarqueert hebbende het geene
de Gedeputeerden van de Heeren Sta-

ten gefonden aan de twee Koningen
hebben gedaan, om aan de felve jaloufie

te geven, den een aan den ander , gelijk

of der felver intentie was om yder zijn

aparte reekeninge te vinden. Wy fen-

den U Hoogheyt ook toe Copye van
de a£te , die wy gemaakt hebben met de
Commiffarifen van zijn Alderchrifte-

lijkfte Majefteyt ; by.'t welke fullen

konnen fien wat'er van is , en de mefu-
res die zy in 't toekomende hebben
waar te nemen , in haar begeerte om
Vrede te maken. Uw Hoogheyt fal

gelieven een antwoordt te geven aan
d'Heer Ridder Silvius , brenger van

defen Brief, om 't feh-Q over te brengen
aan de tv/ee Koningen, binnen den tijdt

van 10 dagen , en ons rechtmatigh te

gelooven, dat wy zijn met alle refpeö:

en waarheyt Uwe Hoogheyt feeroot"

moedige en gehoorfame Dienaren.

Was onderteekent

BüKKINGAMi
AP.LINGTON.

03) Brie-



Num<>' 61.

Brieven van de Heer de Groot
aan de Staten, en aan de Stade

Rotterdam.

Behorende op Pag: 713

.

Edele Groot-Mogende Heeren ,

MYn Heeren. Ik hadde wel ge-

hoopt en ook vertrouwt , dat ik

eenmaal ontflagen lijnde van het laftige

pak der Ambafladen , dit ik eerft aan
het Hofvan Sweden, en vervolgens aan
dat van Vrankrijk,met een onvermoey-
den yver, en niet fonier detriment van
mijn geringe middelen en gefondtheyt
hebbe bekleedt, het eynde van mijn
fwakke leven geruftelijk in mijn Va-
derlandt foude hebbe mogen voleyn-
den , niet twijffelende of de getrouheyc
van mijne dienften, die ten vollen kon-
nen blijken , uytde Advifen, dieikge-
duurende defelve mijne Ambafüden ,

weekelijke aan U Edele Groot- Mog:
hebbe toegefond.en,fouden my de gunft
van de Regeeringe, en de genegentheyt
der Ingeferenen foodanigh hebben ver-

wijst, dat ik geen andere hulp , byftandt

en verfeekertheydt als die, tot mijne
veyligheyc foude van noode hebben

;

Maar ik heb, Godt betert, en vergeve
den geenen , die daar van oorfaak zijn,

meer wreetheydt en verwoetheydt in

het midden van mijn Vaderlandt, en in

de Stadt van mijne Geboorte , daar ik

mijns wetens , noyt eenigh Menfch , de
minfte reden van mifnoegen hebbe ge-

geven, gevonden , als ik gelove oyttuf-

fchen Luyden van eene en de felve

Natie zijn gepleeght geweeffc : Mijn
Huys is verlcheyde maal , foo by dagh

als by nacht aangetaft, mijn Dienftbo-

den zijn langhs de Straat gefleept, mijn
Kinderen gedreyght, en ik felve op een
Sondagh, geduurende de Predicatie,

komende van het Stadthuys , en dien

054)
volgende in mijn fundtie , foodanigh'

met bjoote Meffen aangeranft , dat ik

niet als door de genadige handt Godts,

uy t het gevaar van een onvermijdelijke

doodt , foo het gefchapen was , kan ge-

feght werden, verloft te zijn. Én noch

,

Edele Groot-Mog: Heeren , en hebben
my al defe periculen noyt bewogen, om
mijne veyligheyt voor den dienft van
het Landt te prefereren , of mijn Li-

chaam en Leven eenighfints te fparen,

foo langh als ik heb konnen gelooven,

dat mijn geringen dienft haer nut kon-
de zijn, ofdatter meeruytfinnigheyt,

als opfet met dit onftuymige werk ge-

menghtwas: oordeelende altijdt, dat

het de plicht van een trouw Regent is

,

de gemeene onheylen van den Staat,

doorgemeene beraadtflagen enkloek-
moedighey t tegen te ftaan. Maar na dat

ik uyt de Rapporten en Propofitien,

die op den loenu der verlede Maant

,

in Uw Edele Groot-Mog: Vergaderin-

ge zijn gedaan, evidentelijk hebben
konnen merken , dat men het Generaal
gevaar , in een particulier wilde veran-

deren , en door het exponeren van mij-

ne Perfoon , een facrifice aan de Ge-
meente wilde doen : foo heb ik gelooft,

dat het gene tot noch toe in my voor
een ftantvaftigheyt van gemoet hadde
konnen paffèren , voortaen voor een
forgeloosheydr en onvoorfichtigheydt

foude gehouden werden, en dienvol-
gende gemeent dat ik fchuldigh was

,

foo tenopfichte van mijn Familie , als

tot defenlie van mijn eer, my uytde
handen van mijn Vyanden te ontrek-
ken, en foo langh uyt de wege te hou-
den , tot dat ik my buyten perieul , we-
derom in het Vaderlandt foude konnen
begeven , en den dienft van Uw Edele
Groot-Mog: na mijn fchuldige plicht

en vermogen waar nemen. Ik hebbe
dan mijn rerraitte in het Konings Bra-

bandt genomen, met intentie van mij--

ne veyiigheydt verder te ibeken , foo

het



her my daar te bangh werdt gemaakt

,

daar ik die beft en buyten opfpraak fal

konnen vinden. Verfeekerende Uw
Edele Groot-Mog: dat ik mijne voor-
gaande getrouwigheydt , door de con-
duite die ik in defe bekommerlijke rij-

den fal moeten houden , noyt en fal be-
fmetten door eenige A&ien die het In-
tereft van mijn Vaderlandt nadeeligh,
Uw Edele Groot-Mog: ondienftigh ,

mijne Reputatie ruineus, of contrarie

de Sentimenten , die ik verfeken ben

,

dat alle eerlijke en kondig© Regenten
van my hebben, foude mogen zijn. Dit
hebbeikvan mijn fchuldige plicht ge-
acht , Uw Edel Groot-Mog: bekent te

maken, terwijl ik Godt Aimachtigh uyt
grondt van mijn hert bidde, dat Hy Uw
Edel Groot-Mog: loffelijke Regeerin-
ge , met Vreede van buyten , met Een-
dracht van binnen, en vervolgens de
goede Ingezetenen met alderley Wel-
varen gelieve te zegenen.

%Anf®er\>eni.tn*iAti£uftt.\6-]Z,

V'E. Dienaar , P. de Groot.

Ed: Achtb. Wyfe , en voorjïenige Heeren.

MYn Heeren , Alhoewel mijne

wederkomfte in het Vaderlandt

niet foo tijdelijk en is geweeft, als ik

wel hadde gewen fcht , foo heb ik even-

wel tijts genoegh gehadt, om te fien dat

de Difordres die aldaar eenige Weken
herwaarts zijn geweeft , uyt geen goede
Oorfaak en quamen , en dat de goede
Regenten Ceer qualijk wierden beje-

gent : Soo heb ik evenwel , fchoon in

mijn gemoet , nevens veele andere , wel
bewuft zijnde dat mijne Comporte-
menten , die ten vollen uyt mijne Ad-
vifen konnen werden gejuftificeert,

daar toe gene het minfte fubject en had-
den gegeven , my gaarne getrooft de
Violentiendieaan mijn Huys, Familie
en Perfoon zijn aangedaan geweeft,
ten refpe&e van het gemeen , uyt te

(155)

ftaan , foo Iangh als de Periculen ge-
meen zijn geweeft. Maar nadat ik be-

vonden hebbedatmen het gevaar heeft

willen diftingueren , en mijne Perfoon
tot een Victime aan de ontftelde Ge-
meente heeft willen overgeven , foo

heb ik geoordeelt dat het.tijdt was, dat

ik mijn Veyligheydt door mijne Re-
traite vaft ftelde , foo om mijne ónnoo-
fele Kinderen die iorge niet te ontrek-

ken die ik haar fchuldigh ben , als om te

beter bequaam te zijn,om mijne Repu-
tatie , die fonder twijffel niet min als

mijn Leven fal werden geimpieteert

,

voor de gantfche Wereldt te verdedi-

gen, dat weyhigh moeyte fal in hebben,

als mijne Conduiten , gecompaffeerc

met deOrdres van den Staat, by on-
partydige Gemoederen fullen werden
geexamineert. Ikhebbe mybyprovifie

geretireert in de Spaanfe Nederlanden,

om gene de minfte occafie van misduy-

denis aan mijne Vyanden te geven, met
intentie om mijnen fchuldigen Dienft

weder te komen waarnemen , foo ras ik

fal verfekert zijn dat Uw Ed: Achtbare

in ftaat en genegentheydt zijn , om my
die Veyligheydt te prefteren , die fy aan

alle haar Ingezetenen , en fpecialijk aan

de Regenten , fchuldigh zijn. Waar
mede Uw Edele Achtbare bevelende

in de Protectie van Godt Aimachtigh,

ik fal blijven

Ed. Achtb. feer Voorfienige Heeren,

Uwer Ed. Achtb. Ootmoedigen Dienaar

P. de Groot.
Vyt ^nfcreryen, den

1 ^Augu(iy
i 1672.

Numo.di,
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Num°- 6i.

Authorifatie van de Staten van

Hollandt en Weft- Vrieflant op Sijn

Hoogheyt , tot veranderinge der

Regenten in de Sleden.

Saturdagh den i"j Auguftii, i6jz.

Behoorende op Pag: 734..

DE Raadt-Penfionaris heeft ter Ver-

gaderinge gerapporteert den uyt-

val van de conferentie , by de Heeren
haar Edele Groot-Mog: Gecommit-

]

teerden , in gevo'ge van der felver Re-
j

folutie Commiflbriaal van den zó defes

gehouden met den Heere Prince van
Orange , over het advis van de Heeren

haar Edele Groot-Mog: Gecommit-
teerde Raden, rakende dejegenwoor-

dige perplexe conftitutie van tijde en

faken , en dediffidentie en murmuratie

van de Borgeren en Ingefetenen fich

in verfcheyden Steden dcfer Provincie

tegens de Heeren Burgemeefteren en
Regeerders van dien , ofimmers eenige

van de felve openbaarden , in de No-
tulen van den voorfchreven 26 defes

breeder gementionneert, mitfgaders de

hoogh-wijfe confideratien en het advis

van Sijn Hoogheyt: Waar op gedeli-

bereert zijnde, is goedt gevonden en
verftaan, dat den hoog-gemelten Heere
Prince van Orange als Stadthouder de-

fèr Provincie fal werden verfocht en
geauthorifeert , foo als Sijn Hoogheyt
verfocht en geauthorifeert werdt by de-

fen, om fich in foodanige Steden , in de
welke de voorfz. diffidentie en murmu-
ratie albereydts is ontftaan , aanitondts,

en fonder af te wachten > dat de faken

aldaar tot eenige tumulte , difordre of
confufie komt uyt te berften , op het

verfoek van de Heeren Burgemeefte-
ren en Regeerders , of van de Burgeren
en Ingefetenen van dien, of ook ander-

fints uyt eygene beweginge te infor-

meren op de redenen en oorfaken die

tot de voorfz. diffidentie en murmura-
tie occafie en aanleydinge hebben ge-

geven , te laboreren , omme de voorfz.

diffidentie en murmuratie op de befte

,

bequaamfte en difcreetfte manniere

wech te nemen , en te doen cederen ,

en de gemoederen van de Heeren Bur-

gemeefteren en Regeerders voornoemt
met de voorfz. Burgeren en Ingefete-

nen te confolideren , en te verheelen

,

de voorlz. Borgeren en Ingefetenen aan

te wijfen , en te remonftreren de onge-

fondeertheyt van de voorfz. hare diffi-

dentie en murmuratie, en te exhorteren

tot het refpect dat zy aan hareOverig-

heydt fchuldigh zijn, en ingevalle de

voorfz. diffidentie en murmuratie daar

door niet foude konnen werden wegh-

fenomen, en de gemoederen van de
ieeren Burgemeefteren en Regeer-

ders, mitfgaders van de Burgeren en
Ingefetenen der voorfz. Steden met den
anderen geconfolideert, dat den hoogh-
gemelten Heere Prince verders fal wer-

den verfocht en geauthorifeert , foo als

Sijn Hoogheyt verfocht en geauthori-

feert werdt by defen, omme in fuiken

onverhoopten geval, foodanige Regen-
ten , tegens de welke de voorfz diffi-

dentie en murmuratie meeft foude

mogen wefen ontftaan , op de difcreet-

fte en bequaamfte maniere te perfua-

deren , difponeren , en des noot te obli-

geren om haar van de bedieninge van

hare Magiftrature ofdienfte van de fel-

ve Steden , en de fundlie by haar uyt

den hoofde van dien in de Regeeringe
van den Lande bekleedt werdende , te

ontftaan , en andere in hare plaatfen aan

te ftellen ; en dat den hoogh-gemelten
Heere Prince voorts generalijk fal wer-

den geauthorifeert, foo als Sijn Hoog-
heyt geauthorifeert werdt by dcfen, om
in de voorfz. Steden , foo ten aanfien

van de voorfz. Regenten, alstenaan-

fien
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fien van de voorfz. Borgeren en Inge-

zetenen foodanige verdere ordre te ftel-

len , als Sijn Hoogheyttot meefte rufte

en dienfte van den Lande in het ge-

meyn , en van de voorfz. Steden in het

particulier fal oordeelen tebehooren;
Des werdt by defen wel expreflelijk ver-

ftaancn verklaart, dat*t gene vooriz.

is fal.gelchieden alleen voor defe reyfe

,

tot wech-neminge van de voorfz. dif-

édeBtie en murmuratie, enfulksfon-
der eenigh praejuditie ofconfequentie
voor het toekomende, en mede onver-
mindert en fonder eenigh nadeel voor
het toekomende ten aanuen van de Pri-

vilegiën , Vry en gerechtigheden de
voorfz Steden in het gemeyn of in

't particulier competcrende • Én dat de
voorfz. Regenten daar door geenfints

fullen werden gequetft of benadeelt in

hare goede name en farae, veel min-
der dat de felve daar uyt fullen mogen
werden geargueertjofgefufpicieert haar

mogen genieten , en dat die Steden de
welke fouden mogen oortleelen de
voorfz. authorifatie in den hare onno-
digh , of niet dienftigh te wefen , en
fulks haar confent , daar inne binnen
den tijdt van 8 dagen komen afte fchrij -

ven , met de felve authorifatie niet ful-

len werden gechargeert i blijvende met
te min de voorfz. authorifatie in haar

volle kracht en weerde ten aanfien van
die Steden , de welke gene affchrij vin-

ge binnen de voorfz. tijdt Van 8 dagen
fullen hebben gedaan.

Accordeert vtette voor/h. Refolutien.

Herbert van Beaumont. i6~z

Num°- 63.

Requefl: en ArcicuJen van de
Burgerye van Haarlem geprefen-

teert aan hare Magiftraat.

Behoorende op Pag'. 1^6.

in deRegeeringe van den Lande niet
]

/'S Even met behoorlijke Eerbiedig-

na behooren gedragen te hebben ; En VJT heydt te kennen*, d'AJgemeenc

i

Schutterye der opgemelre Stadt, hoe

i dat fy Supplianten by defe Conjunctu-
1 ren van tijden, en gevolghlijk gaarne

dat den Hoogh-gemeltenHeere l'rince

fal werden verfocht , foo als Sijn Hoog-
hey t verfocht werdt by defen,de voorfz.

Regenten die de vooriz. Regeeringe in

manieren vooren verhaalt , fouden mo-
gen komen te verlaten , mitfgaders hare

JFamilien en Goederen te nemen in

Sijn Hooghey ts fpeciale protectie en

fauveguarde, met welfcherpe interdi-

&i? op verbeurte van Lijfen Goedt de
voorfz Regenren,hare Familie ofGoe-
deren , of eenigh gedeelte van dien

eenighfints te molefteren, befchadigen,

of ïncommoderen ; en hebben haar

Edel G root-Mog: noch wyders mede
verklaart, gelijk de felve verklaren by
defen , dat de voorfz. authorifatie al-

leenl 'j k wert geconcludeert op infehrij-

vinge
3
foodanigh dat die Steden, de

welk e fouden mo^en goedt vinden haar . del

van de voorfz. authorifatie te bedienen, • nen
het effect van dq felve aanftondts fullen

foude fien dat de wanordres van hare

Compagnien, wierdeo geredrefleert en

hérftelt , in een goede en ordentelijke

Regeeringe van de felve hare refpe&i-

ve Compagnien , en dat haar Supplian-

ten onder Reverentie dunkt , dat daar

toe'om deConfufie en wanordre ont-

ftaande uyt de al te grootheyt van hare

Compagnien voor te komen , wel gere-

quireert foude werden , dat de felve van

het getal van 8 Vaendeïs foude gebracht

werden tot het getal van iz. Alsmede
dat der felver Co'lo'nellen , Fiiculen

,

Capiteynen, Luytenanrsen Vacndrigs,

wierden ve:koren,uyren h-, {1 imminge
der felver Bürgerye, yJcrin lijn V.cn-

midtfeaders dat de felve Capitey-

Luytenahts en Vaendrig.-.s, als

o«k andere hooge Officieren, boven
(f) gemclt,
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gemelt , niet foude werden geëligeert

,

Uyc eenige van de Heeren Politycque

Regenten , omme xie felve Heeren
Regenten te ontlaften van een dubbelde

Bedieninge , en geen Empefchement
te contribueren in haar Politycque

afFairen : En dat ook van de felve Mili-

taire Orlkien , foude zijn geëxcufeert

alle de gene , die , ofSoonen , Schoon-
Soonen , Broeders, Zwagers en Oo-
men van yemandt der Hoogh gemelte

Regeeringe foude mogen wefen , op
dat een yder fijn Ampt , met volle Li-

berteyt fonder Empefchement , tot

contentement van de Burgerye foude

konnen bedienen : waaromme fy Sup-

plianten dan te rade zijn geworden

,

haar te keeren tot Uw Ed: Groot- Acht-
baarheden , Reverentelijk verfoekende

dat Uw* Edele Groot-Achtbaarheden
,

ter oorfake , en om redenen voorfz.

haar Supplianten gelieven te confente-

ren , dat in Conformité als hier voo-

ren , hare refpective 8 Vaendels , wer-

den gebracht , tot het getal van iï. De
Heeren Vroedtfchappen reedts in de
Krijghs-Raadt defer Stadt zijnde, mitf-

gadersder felverGeparenteerden, ter

Namaaghfchap , als hier vooren ge-

noemt , nu en gfvolgelijk van alle Be-

dieninge, in de opgemelte Krijghs-

Raidt met alle Reverentie werden ge-
ëxcufeert , en de Supplianten geadmit-

teert , om voor nu , en gevolgelijk uyt

hare refpective Vaendels hare eygéne
Collonellen, Fifcaals, Capiteyns , Lieu-

tenants en Vaendrighs , te verkiefen
,

het wel k doende , foo zijn de refpective

Supplianten gerefolveert , doorGodes
Zegen , onder het beleydt van Sijn

Hoogheydt , den Heere Prince van
Orangie , haar Goedü en Bloedt ten

dienfte en voor de Vryheyt en Alge-

meene Ruft van defe Staat en Stadt,ten

uyterften by te fetten , of &c.

Volgen noch eenige Artij ke-
len , waar op de Algemeene Schutte-

/ye der Stadt Haarlem,onder behoor-
lijke Reverentie verfoekt, dat d'Ede-

Ie Groot-Achtbare Heeren Burger-

meefteren en Regeerders der felver

Stadt , foodanig gelieven te difpone-

ren als haar Ed: Groot-Achtbaarhe-
den ten meeften Vrede , Rufte en
Beneficie van de gemeene fake en *

Burgerye der opgemelte Stadt fullen.

verftaan te behooren :

I.

DAt alle d'Ontfangers van de Gee-
itelijke en Wereldijke Goederen

defe Stadt concernerende , foude mo-
1

gen zijn en blijven buyten de Vroedt-
fchappen defer Stadt, en Jaarlijks van
haar ühtfangh en Uytgift , aan de Ma-
giftrature Publique Rekening doen.

Dat gene Bewindt-hebberen van
d'Ooft- en Weft-Indifche Compagnie
foude mogen werden geëligeert , uyt
de Vroedtfchap defer Stadt , maer uyc
de voornaamfte Koopluyden.

III.
Dat geen Hooft Officier defer Stadt, *

.

midtfgadefs geen Bailjuw van Ken ne-

mer-landt of Brederoode , mede foude
mogen zijn of blijven in de Hoogh-ge-
melte Vroedtfchap.

IV.
Dat niemandt tot eenige Officien,

profitable Ampten, of Beneficièn defer

Stadt , foude mogen werden gepromo-
veert,als een Ingeboorne van defe Stadt, .

of van de Provintie van Hollandt en
Weft-Vriefiandt.

V.
Dat niemandt wie het ook fqude mo-

gen wefen meer als een Amptof Officie •

defer Stadt concernerende , foude mo-
gen bedienen , ten ware hy van 't fëlve

Ampt of Officie 's Jaarlij ks geen 4. hon-
dert.
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dert Caroli guldens foude konnenpro-
fireeren. '

VI.
Dat niemandt in de Hoogh-gemelte

Vroedtfchap defer Sradt foude mogen
zijn , of daar toe foude mogen werden
geëiigee/t , als die gene, de welke is

van de Aanfienlijkfte , vermogenfte en
Wijsfte celër Stadts Burgerye, en een

oprecht Lidtmaat van de ware Gerefor-

meerde Religie ; mitfgaders een ge-

trouw Voorftander van defe Staat en
Stadt , als mede een oprecht en van
lange tijdt getrouwe Lief-hebber van
Sijn Hoogheydt den Prince van Oran-
gie, .genegen zijnde de Privilegiën te

helpen maintineren.

VII.
Dat overmidts de Burger-fchuttery

defer Stadt , onder folemneleh Eede
moet belooven , de Handtv ellen en
Privilegiën defer Stadt te helpen main-
tineren, ook aan de felve Burger-fchut-

terye , door den Druk foude mogen
werden gecommuniceert , enuytgege-
ven , alle de Privilegiën , Handtyeften
en Voor-rechten die haar zijn verleent,

door de Graven en Regenten van Hol-
landt en Weft-Vrieflandt , tzedert de
eerfte grondtveft , van defe Stadt en
Burgerye , tot op den tegenwoordigen
dagh toe , behoudens (onder 't Beleydt

van Sijn Hoogheydt den Prince van
Orangie ) haar Vryheydt , haar lieder

uythet Recht der Naturen en 't Recht
der Volkeren, midtfgaders het Recht
desO orloghs competerende.

Additien en nader Confidera-
tien, dienende tot het Requeft by
d"Algemeene Burger-fchuttery der

Stadt Haarlem, noopende de Electie

van hen-lieden eygen hoofden , aan
d'Edel Groot-Achtbare Heeren Bur-
germeefteren der felver Stadt gepre-

fenteert. Te kennen geveode

,

I.

DAt de Burger-fchuttery , tot het
pareren van Militaire Ordres,

gevoeghlijker foude werden gebracht,
door de gonfte en het beleydt van hoof-
den, tot hun genoegen by hen-luyden
uyt hen-luyden geëligeert ; als door het
quafi refpedt en Commando'van Hoof-
den, die hen door de Magiftrature fom-
tijdts tot hen-lieden ongenoegen foude
mogen werden geobtrudeert.

II.

Als roede, dat de meening en intentie

van de Burger-fchuttery niet en is, om,
hun eygen Hoofden geëligeert hebben-
de, door de felve de Heeren Poiityc-

que Regenten, met feduieuie vour-
flagen uyt den Name van de Burgerye
te doen , fomtijdts te inecmmoderen ,

of haar Ed: refpect en Authoriteyt

eenighfintste befnoejen j maar om de
felve Heeren Regenten in haar Ed:
volle refpect en Authoriteyt tegensalle

quaetwilligen te beter en veyliger te

helpen maintineren.

Waeromme dan de felve Burger-
fchuttery met alle Reverentie fich kee-

rende tot Sijne Hoogheydt den Heere
Prince van Orangie , ( alfoo aan Sijne

Hoogheydt de difpofitie van het boven
gemelde Requeft is geoffereert ) oot-

moedighlijk als noch verfoekt,dat Sijne

Hoogheydt hfin Supplianten gelieve te

admitteren tot het nomineren van een
dubbel getal van hun-lieden Hoofden,
conform het voorfz. Requeft , om by
Sijne Hoogheyt als Stadthouder , Gou-
verneur en Capiteyn Generaal, mitfga-

ders Hooft van de Militie defer Lan-
den , daar uyt dan een enkel getal te

werden geëligeert, op dat Sjjn Hoog-
heydt de wel-gemelde Heeren Regen-
ten , beft verfeekert foude mogen zijn ,

datdegemeldeHoofden waren bequaam
tot haar lieder refpective Cliargien , en
getrouwe Patri otten van dit Vaderiant

,

mitfgaders ware Lief-hebbers en geen
• (ft) Flat-
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Flatteurs van fijne hoogh-gedachte

Hoogheydt , 't welk doende , 6cc. ut in

Principali.

Num°- 64..

Generale Amneftie tot Haar-
lem gepubliceert.

Behoorende op Pag. 738.

AAn ons Albrecht Nierop , Oudfte
Raad in den Hovevan Hollandt,

en Johan Wiens, Raadt en Reeken

-

meefter vanSijn Hoogheyt den Heere
Prince van Orange, als fpecialijk van

defelve zijne Hoogheyt gecommie teert,
omme de Regeeringe der Sta'dt Haar-

lem wederom in goede Ordre te bren-

gen, by de Heeren Regenten der felver

Stadt openhenelijk verklaart zijnde,

gelijk zy als noch verklaarde , datzylie-

den alle in 't gemeyn en yder in 't par-

ticulier, niet meer wilden gedachtigh

wefen de Ongeregeltheden , tfedert

weynige dagen herwaarts by eenige

Ingefetenen binnen defer Stadt ge-

pleeght : maar al het felve meer toe-

schrijvende aan een verkeerden Drift

,

als aan eenen gepremediteerde .malitie

,

geerne wilden vergeven en vergeten
;

ibnder daar over eenige recherche of

onderfoek te laten doery óf gedogen
gedaan te werden : Soohebben Wy

,

uyt de Name van Hooghgedachtezijn

Hoogheyt den Heere Prince van Oran-
ge, prijfende voor eerft in degemelte

Heeren Regenten hare Vaderlijke ge-

negentheyt en affectie tegens hare Bur-

gers en Ingefetenen , goet gevonden

de felve Ingefetenen te vermanen,en op
het alder-ferieufte te belaften

,
gelijk

als Wy vermanen en belaften mits de-

fen , fchuldige weder liefdeen gehoor-

faamheydtaan hare refpe&ive Overhe-

den te bewijfen , de felve met alle be-

hoorlijke eerbiedigheydt en refpectte

bejegenen , d'een Burger den anderen
over het gepaffeerde niet te injurieren

,

en vorder ailes tedoen , dat der plicht

van een goet Burger en Onderdaan is

mede brengende.

Verftaan wyders , dat alfoo midts de
veranderinge der Gcneraale Regeerin-
ge, ook eenige veranderinge fs geval-

len in den Eedt , die de Burger-Schur-
tery gewoon is te doen in handen van
de Krijghs-Raadt , den fclven Eedt
met den eerften by de Schutters fal wer-
den vernieuwt , Ordonneerende de ge-

melde Krijghs-Raadt de voorfz. Schut-
ters den Inhoudt van den felven Eedt
wel te doen begrijpen.

Ordonneren vorders , dat van nu af
aan de Dagh-wachten , als tot noch toe
onnoodigh,ja ondienftigh aan de Stadt,

en als telaftigh voor de goede Burgers

,

in toekomende en tot nader ordre lul-

len cefleren en ophouden.
Met alle het welke voorfz. wy vafte-

lijk vertrouwen, dat de Heeren Re-
genten in haar Eer en Reputatie , de
Burgers in haar Rufte en Vrede, en de
Stadt in haren ouden luyfter , fal wefen
enblijvengeftelt.

Aldusgedaan ten over/laan van ons

Co nmijfarijfen hier ondergtfehre-

ven , binnen de Stadt Haarlem
,

den 16 September 1671.

En was geteekent

A. Nierop en J. Wierts.

Num<>- 65.

A&e van Sijn Hoogheyt,
daar by de Regeeringe tot

Haarlem is verandert.

"Behoorende op Pag: 738.

Wïlhm Hendrik , by dergratiën
Godes Prince van Qrangie en Najfau ,

Grave van Catx.enellebogen , Vyanden ,

.

Dietz , Lingen t Meur•$ , Buren , Leer-

dam ,
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dam , tjrc, Marauis va» der Veere

en y/ifixge») Heere en Baron van Bre-

dayfyc. Gouverneur en Stadthouder van
Hoüandt, Zeelandt en Weft-Vrie(landt,

Capiteyn Generaal en Admiraal der

Vereenigkde Nederlanden.

DOen te weten : Dat wy in defe be-

kommerlijke Tijden nier meerder
ter herten nemende , als dat de refpedti-

ve Steden en Provintien , onder ons

Stadthouderfchap refortexende , moch-
ten werden gebrachr in fbodanige ordre

en Regêringe , waar door der felver

rufte en voorfpoet werde geftabileert

,

en ons door eenige Afgeibndene voor-
gedragen zijnde , dat in de Stadt van

Haarlem , tuflchen de Regenten en In-

gefetenen , foodanige diffidentie was
ontftaan , waar dour ons goet oogmerk
niet kan werden berey kt: en vorders

uyt het rapport van CommiiTarifïen

Aelbrecht N ierop , outfte Raadt in den
Hove van Holland en Weft-Vriefland,

en Johan Wierts, onfen Raadt en Re-
kenmeefter, die wy , (door preflante

afïaires ons perfoonelijk in de voorfz,.

Stadt niet konnende laten vinden ) al-

daar tot weghneminge vandevoorfey-

de diffidentie hadden gefonden , dat

verfcheyde onordentelijkheden van
wegen de Ingefetencn tegens de Re-
genten aldaar waren gepleeght , hebben

wy , naar ingenomen rapport van ge-

melte CommiiTarifien , die haar binnen

de voorfz. Stadt op alles hadden laten

•informeren , op de Requefte , mitfga-

dersdefeven Artijkelen, uyt den name
van de algemeene Schuttcryc aan ons

overgelevert, gedifponeertin manieren

als volght

:

EErftelijk rakende de Officieren in

den Krijghs-Raadt , hebben wy tot

Collonel van den Ouden Doelen ge-

ilelt, gelijk wy ftellen mits defen

Dirk Deyman , Rdedt en Proetfchajp

der voorfz,. Stadt,

Tot Capiteyn van het Orange Vaendcl-
Gilles van Horenbeecq.

£n tot Lieutenant Frederik Coufebant.

Tot Capiteyn van het Witte Vaendel
Mat i heus Eversvpïjn.

Tot Lieutenant Chrj/toffelvan Beek.

Tot Capiteyn van het Blauwe Vaendel
Mr. Jacobus Wallis.

En tot Lieutenant- Mr, Chrifioffel van
Valkenburgh.

Tot Capiteyn van het Gecouleurde
Vaendel Doclor Godin.

En tot Lieutenant Comelis Cloribus.

Vorders tot Collonelvan de 'Nieuwe Doelen
Florens Swan , Raadt en Vroedt-

[chap der voorfz. Stadt.

\

Tot Capiteyn van het Orange Vaendel
Pieter Kluyskens.

\
En tot Lieutenant Hans Baelli.

j

Tot -Capiteyn van het Witte Vaendel
' Dirk Damius.

I

Tot Lieutenant Abraham van Gelder.

Tot Capiteyn van het Blaeuwe Vaendel
Cornelis van Loon.

j

Tot Lieutenant Francots ?jlm.

;
Tot Capiteyn van het Gecouleurde

Vaendel Eduart van Cralen.

J

Tot Lieutenant Arnoat Gudde.

En eyndelijk tot Fifcaalvan de voorfz.

acht Compagnten

Geldolfvan Vladrake.

Wel ver(taande,, dat defe Keure aU
; leenlijk fal wefen voor -dele reyfe fon-

' der te trekken in confequentie : maar

\
dat in toekomende by den Krijghs-

1 Raadt fulien werden genomineerc vier

, Perfoonen uyt de Vroetfchap , om daar

uyt by de Heeren Burgermeefteren

I

twee tot Colonels te werden verkofen.

Van gelijken fulien by den felvea

Krijghs-Raadt uyt yder Compagnie
werden genomineert twee Capiteynea

(f j) en



en twee Liotfenants > om daar uyt by
Borgermeefters een Capiteyn en een

Lieutenant voor yder Compagnie ge-

kolen te werden.

Sullen ook twee Fifcalen by den
Krijghs-Raadt werden genomineert,

om by gemelde Borgermeederen. daar

uyt een gckofen te werden , en dat alles

van drie tot driejaren.

Kcmende wyders tot de boven ge-

mentioneerde Articulen, verdaan wy ,

dat op de drie eerde , meldende , dat de

Ampten van Ontfangers , Bewintheb-
beren , den Hooft-Officier en den Bail-

liu van Kennemerlandt behoorden te

werden gefepareert van de Vroetfchap-

pen , voor als noch niet en kan werden
gedifponeert.

Het vierde Artijkel, alsdrijdighte-

gens de Privilegiën van den Lande , en

prejudiciabel zijnde foo wel aan dea
Staat in 't gemeen , als aan de Stadt in

't particulier , kan niet toegedaan wer-

den : des niet te min rullen alle de ge-

ne, die tot eenige Officien , proffitable

Ampten ofBenerkien der voorfz. Stadt

zijn , of noch fouden mogen werden
gepromoveert ,' gehouden fulien wefen

aanftonts, ofby de aan veerd inge van
dien , Poórtercn der voorfz Stade ce

werden , en te voldoen de rechten tot

het voorfz. Poorterfchap ftaande, of
fulien by faute van dien' genoodtfaakt

wefen haar voorfz. Officien , Ampten
ofBenenden te verlaten.

Op het vijfde Artijkel verdaan wy,
dat niemandt , wie het foude mogen
wefen, meer als een Ampt of Officie ,

de Stadt Haarlem concernerende , fal

mogen bedienen , ten warehy van het

felve Ampt of Officie geen 6co gulften

'sJaarsTraótament foude profficeren:

enyemandt bevonden werdendemeer

als een Ampt of Officie te bedienen

,

waartoe een vadTractamentvan 6co
gulden of daar boven is ftaande , fal ge-

houden wefen de felve andere of meer-

CmO
dere Ampten te verlaten tot fijn keure
en optie..

Het fefte Artijkel , namentlijk , dat

diegene , die tot Vroetfchap fulien wer-
den geëligeert, fulien moeten wefen
de aanhenlijkde , vermogende en wij-

de van de Borgerye , Litmaten der Ge-
reformeerde Religie , getrouwe Voor-
danders van den Staat en Stadt , onfe
Perfoon oprecht geaffèctioneert,.en ge-

negen de Privilegiën te maintinefen ,

wordt abfolutelijk toegedaan.

Eyndehjk ordonneren Wy, dat aan
de Burger-fchuttery door den Druk
fulien werden gecommuniceert alle

,

foo oude als nieuwe , Privilegiën

,

Hantvederi en Voorrechtende voorfz.

Stadtcompeterende, foo veel de fclve

diendigh en nut fulien bevonden wer-
den.

Vörders wat belangt de Nominatie
van 31 Perfoonen , die de 14 gecom-
mitteerden van de Burgerye der Stadt

Haarlem , foo by haar fchriftelijke

Requefte , als by gevoeghde Memorie

,

beyde by de felve 14. onderteekent

,

verfochten dat mochte dienen benef-

fens de Nominatie der oude Regenten,
als een dubbelt getal, om daar uyt by
ons een nieuwe Vroetfchap geformeert

te werden , en fekerlijk bericht zijnde

,

dat aan d'een zijde dcfe nieuwe Nomi-
natie feer informeel was , ja foo veer,

dat de Vertoonders in prefentie van on-
fe Commiffariffen , meer als de helft

van de nieuw genomineerde Perfoo-

nen hadden gerecufeert ; en aan d'an-

'

der zijde , dat tegens de oude Regenten
niets reprochabelsen wierde ingebracht

de Religie , Politie ofeenige Factie ra-

kende ; maar ter contrarie , dat de felve

Regenten van outs bekent' waren als

finguliere Yveraars tot voordeel van
den Staat , Stadt en onfen Perfoon , foo

hebben wy goet gevonden , foo uyt de

Nominatie van de voorfz. oude Re-
genten, als uyt die gene , die van nieuws

opgedelt



opgefteltên genomineert fijn,totVroet-
fchap te ffellen, gelijk wy ftellen mits

defen, defe naarvoigende Perfoonen : .

Andries vaxder Hom ,

Jacob Steyn ,

Mr. lacob Druyvefieyv-,

Mr. Matthem Steyn ,

Cornelis Duyvefe ,

Mr. Johan van Tkilt

,

Dr. Willem van Teffe/en ,

Mattheus Schatter ,

Dr. Mahule Febure,

Jonas de Jongh ,

Jacob de Ram ,

Dirk Deyman ,

Giïïis Bouchelion.

Mr. Adriaan Bakker

,

Florens Srpan ,

Mr Adriaan van Bosvelt ,

"Johan Bartkolomeufz. Veer *

Mr. Cornelis Gravefleyn
,

Mr Cornelis van Lou ,

Cornelis Silvittt ,

Isbrant Schatter ,

Willem Turk ,

Mr. Johan Ruyl,

Gillis van Clarenbeek ,

Vaulus Vermeulen

,

Meynard Vyanen ,

Mr, Salomon van Echten %

Mathijs Haastvindius r
Mr. Willem Fabritius ,

Isbrant Diks ,

Anthony Koning ,

Baltha/ar Coymans , Heer van
Streefkerk.

Lattende onfe'Commiffa riffen de

felve in onfen Naam den behoorlijken

Eedtaf te nemen.

Gedaan in^s Gravenhage den 14 Sep~

tember 1672.

G. H. Princed'Orangie.

Ter Ordonnantie van Sijn Hoogheyt

G. HUYGENS.

Nümo.<55.

A&ens rakende de Stade
Delft.

Behoorende op Pag. 740. 741.

E Erft* datdeRegeringe , en Officia-

len van dien der felver -Stadt , werd
geltelt ter Judicature van Sijne Hoog-
heyt , den Heere Prince van Orangie

,

foodanig , dat defelve mach gefuyvert
werden van de Louvefteynfe Factie.

2. Niemandt in de Regeeringe zijn-

de , fal meer dan een Officie buyten fijn

Regentfchsp mogen bedienen.

3. Niemandt in de Regeering te ne-
men , dieBewinthebber is van de Ooft,
of Weft-Indifche Compagnie.

4. Geen Politiq,ue CommifTariffen
in de Kerken-Raadt te mogen ftellen.

f. Niemandt eenige Officien te be-
dienen i dan Burgers , of hare Kinden,
ren, en dat de felve alvoorensProfef-
fie 'gedaan hebben van de Gerefor-
meerde Religie.

6. Niemandt in de Regeering te ad-

mitteren voordat hy Profeffie van de
Gereformeerde Religie gedaan heeft.

• 7 Alle Privilegiën en Vryheden,
die de Schutters hebben gehad voor den
Jare 1580. volgens het. Privilegie of
Hanveft-boek.

En werden onanie Sijn Hoogheydt,
tor uytvoeringe defes verfocht

,

Johannes Eenhoorn , en J'acobus

Pijnaker, uyt het 1 Quarrier.

Capiteyn Nicolaus Middelhoek , en
Johan de Waart, uyt het 2 Quartier.

Anthony Verfchouw , Pouwels van
Yfelfteyn , Daniël Janfz,. Koopmans

,

uyt her 3 Quartier.

Capiteyn Marcelis van Gogh , en
M r

. Henrik van derEemt, uyt het 4
Quartier.

Den Hooftman de Bocq, als Gecom-
mitteerde van fijn Roth.

Mitj-



Mitsgaders , I

Frans van Hurk, met gemeen goet
j

vinden van de voorfz. Hooft-luyden
i

toe gevoeght.

Metlaft, omme tendefen, uyt de I

Vroetfchap, met confent van de Hee- i

ren Burgemeefteren te verfoeken.

De Heeren

,

Zacharias Beerenfëeyn van Hoffelijk.

En .

Theodoris Valenfis.
'

En is defe , by de voorfz. Hooft-luy-

den, foo voor haar felven , als uyt den

naam van de voorfz. hare prefenten

Rotsgefellen onderteykent , en v/as

onderteykent , facobus Pijnaekker,Hugo

van Bleyfoijky Joris Blekman, Pieter Ger-

ritfz. Kam , Heyndr'tk de Hoogb , Arien

Breuil, M. Leeuwenhoek, Daniel J. Koop-

mans , Pouwels Ifelftein , M. Bres , A. de

Bok, J. de Weert, Michiel van Öutten,

Hendrik van der Eem , Joofi Evertfz.

Bui/Ier, A. van Yfendoorn.

AanSijnHoogheyt.

GEven reverentelijk te kennen de

gedeputeerde van de Schutterie der

Stadt Delft, geaffifteert met d'Hecreh

Zacharias Berefteyn van Hofdijk , en
Thcodoris Valenfis, beyde Vroetfchap-

pen der voorfz. Stede,dat de Supplian-

ten en hare principalen eenigcn. tijdt

onderdrukt zijnde geweeft van de Lou-
vefteynfe Factie indier voegen, dat daar

door niet alleen hare Privilegiën zijn

ontnomen , maar ook de Regeeringe

foodanigh geconftitueert , dat defelve

niet langer fonder de totale ruïne van
hare Stadt behoorde te continueren

,

waaromme de Supplianten gectpösfaakt

zijn hun te keeren tot U Hoogbeyir.,

onderdanighlijk verfoekkende , dat U
Hoögheydc de voorfz Regeringe en

Officianten van dien , gelieve te ver-

anderen , en fuyveren van de voorfz.

(144)
1' Loevefteynfe Fa&te , voortlte Ordon-
neren , dat niemandt in de Regeringe
binnen hare voorfz. Stadt meer éan een
Officie buyten zijn Regentfchap fal mo-
gen bedienen, dat ook niemandt inde
voorfz. Regeringe fal mogen worden
genomen , de welke is Bewint-hebber

van de Ooft- of Weft-Indifche Com-
pangie , dat geen Politique Commiffa-
rifien in de Kerken-raadt fullen mogen
werden geftelt' ; dat niemandt eenige

Offlcien fal bedienen , ten zy defelve

zijn Burgers ofder fel ver Kinderen. En
dat zy alvoorens Profeffie fullen moe-
ten doen van de Gereformeerde Reli-

gie, dat voorts de Supplianten fullen

behouden alle Privilegiën, en vryhe-

den, de welke de Schutters hebben ge-

hadt voor den Jare 1580. volgens het

Privilegie of Handt-veft-boek daar van
zijnde , waar op U Hoogheyts difpo-

fitie aarrftonts werdt te gemoet gefien,

voornamendijk in regarde van de ver-

anderinge der Regeringe , opdat daar

door alle verdere onheylen gepreve-

nieert, de Supplianten behoorlijk gere-

geert , den dienft van den Lande be-

tracht, de Religie naar behooren ge-

hanthaaft , en de voorfz, onverdraagh-
lijke Loövefteynfe Factie t'eenemaal

uyt gedelght mach werden. Dit doen-

de &c.

C OP I E,

Den Prince van Orangie.

Ê? Re mfeftè, Wijfe, Voorfienige, feer

-«Difcrete , befondere goede Vrien-

den : Uyt de Requefte en Articulen

Cdpielijk hier nevens gaande , fullen

konnen vernemen wat de Bor-

Stede DelfT, by defeive van
ohs is dchrerende , en verfoekkende

;

Wy hebben daar op niets finalijk willen

determineren^ als confidererende <fe

ingrediënten van dien van gewichte en

impor-

U E
gerye dei
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importantie , Tonder alvoorens U E.

confideratien daar ontrent'verftaan en
ingenomen te hebben , die wy daarom-
me verfoekken en begeren,dat ons 't zy

by gefchrifte , of door Gedeputeerden
mogen toekomen, en alfoo, gelijkU E K

fulkswelfullen oordeelen» de fake om
verfcheydene redenen geen uytftel is

lijdende, wenfehen wy, en fullen ver-

wachten , dat de voornoemde Confide-
ratien binnen den tijde van 24. uuren
naar receptie defes ons mogen gewer-
den, daar toe ons verlatende, fullen wy

Erenfefle , Wijfe , Voorfienige feer

Difcrete belondere goede Vrienden,U
E. bevelen in de protextie van Godt
Almachtigh , in YGravenhage den 31
Augufti 1672.

Onderfiotidt ,

U E.goetwil'üge Vrient,

En tras geteekent ,

G. H. Prince d'Orange.

Defuperfcriptie t»at ,

Den Erentfeften, Vocrfienigen, feer

Difcreten onfe befondere goede
Vrienden,Burgerneefteren en Re-
geerders der Stade DelfE'

Confideratien, op de Requefte,
en Articulen by eenige Gedeputeer-

[ den van deSchutterye der Stad DelfF,

geprefenteert? en overgelevert aan
Sijn Hoogheyt, den Heere Prince

van Orangie, uyt aen naam , en van
wegen de 40 Raden , en Vrocrfchap-

pen der felver Stadt , aan zijn hobgh-
gemelte Hoogheyt mede overgele-

vert, den 1 September 1672.

VOor foo veel in 't begin van de
voorfz. Requefte v/erdt.gepofeerr,

dat de Requcftranten feggen, geadfi-
-|

.fteert geweeft. te zijn , met de Heeren '.

Zacharias Berefteyn van Hofdijk, en

Theodoris Valenfis,beyde Vroetfchap-
pen der voorfz. Stadt, moeten haar
Achtbare Sijn Hoogheyt bekent ma-
ken, dat gemelte Heeren verklaren, by,
en ontrent het formeren van devoorfz.
Requefte niet pnefent geweeft te zijn,

veel min dat haar den inhouden van
dien bekent gemaakt is geweeft>en dien
volgende te difavoucren , dat haar na-
men in de felve geexpreffeerc 'ftaan ; en*

maar alleen gecommitteert te zijn , om
de voorfz.Gedeputeerden van deSchut-
ter.ye , op der felver aanhouden , en
gereitercerde inftanrien by zijn meer
hooghgemelte Hoogheyt , volgens acte

van de Heeren Burgemeefteren, te con-
duiferèn, en te introduceren.

't Gene in de felve Requefte verder
werdt gepofeért, dat de Supplianten van
hare Principalen eenigen tijde onder-
drukt zijn geweeft, van de Löuvefteyn-
fche Factie, in dier voegen , dat daar

door niet alleen hare Privilegiën zijn

ontnomen , maar ook de Rcgeringe
foodanigh geconftïtueert , dat de felve

niet langer, fonder de totale ruine van.

haar Stadt, behoorde te continueren.

Moeten haar Achtbare feggen , dat

het felve niet alleenlijk te buyten gaat

alle het refpect, 't welke deRequeftran-
ten hare wettige Regeerders fchuldigh

zijn, maaj- ook, dat het felve tegen s

de notoire waarheyt ftrijdende is, nade-

maal haar Achtbare niet weten, datter

oyt,"of oyt eenige onderdrukkinge aan

de Burgeren , en Ingefetenen binnen
de voorfz. Stadt is gefchiet , maar dat

ter contrarie, de Pol icie, enjuftitie met
foodanige fachtigheydt. is geadmini-

ftreert geweeft , dat de Regeringe daar

door by alle andere nabuurige Steden

in een goede Odeur is geweeft, en dat

ook veel luyden ter dier oorfake bin-

nen de voorfz. Stadt haar metterwoon
hebben komen te begeven.

Dat ook de voorfz. Requcftranten

noyt daar over eenige klachten aan de
(t). Regcë-
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Regceringe hebben ingebracht , felfs

niet , a!s wanneer binnen eenige wey-
nige weeken alle de Capiteynen , Lieu-

tenants, Vaendrighs , Sergeanten, en

Hooftmans , zijnde een getal van by de

5:0 Perfoonen , op de Doele by de Hee-
ren van de Werh verfbcht , en aldaar

gecom pareert zijn geweeft , en hebben
doenmaals , 1'onder eenige de minfle

klachten, aangenomen , en belooft met
haar Achtbare in alle goede correfpon-

dentie te leven, en alle gehoorfaamheyt,

en refpect toe te dragen.

Hair Achtbare moeten bekennen,
dat niet en weten , noch te kon nen be-

denkken , wat de Requeftranten willen

fe^gen, en poferen met de Louvcfteyn-

fche factie; en wat,- of wie daar mede
gemeent werden , nademaal haar Acht-

bare eenpaniïijk moeten verklaren , dat

haar felven daar op geexpecloreert heb-

bende, niet weten yemandt van haar

Vergaderinge aan eenige factie fchul-

digh te zijn, of daar voor verdaght te

houden , veel min aan eene Louve-
lieynfche ; naar dien de Regenten bin-

nen de voorfz. Stadt alcijdt geregeert

,

en hare Rcgcringe beflelt hebben , fon-

der eenige de minfte collufie, ofkuy-
perie,maar öpde formulieren van eede,

daar op over meer dan vijftigh a feftigh

J aren gearrefteert.

Wat verder belanght d'Articulen by
de felve Requeftranten mede aan Sijn

Hoogheyt overgelevert , moeten liaar

Achtbare feggen.

Op het I. Articul.

Dat deRegeeringe ,'en Officianten

van dien , der felver Stadt werde geflelt

ter judicature van Sijn Hoogheyt den

Prince van Orangle , foodanigh dat de.

felve mach werden gefuyvert van de

Louvefteynfche fa&ie.

Konnen haar Achtbare niets anders

verklaren als boven gedaan hebben , en
mcynen daar mede 't felve Articul vol-

daan te zijri.

Of het 1 I. Articul.

Niemandt in de Regeeringe zijnde >

fal meer , dan een Officie , buyten zijn

Regentfchap, mogen bedienen.

Sullen haar Achtbare feggen , dat al-

hoewel dit poinct, en ook meer andere,

nieten fpe&eert tot de Schutterye ; dat

echter haar Achtbare te vreeden zijn,

dat daar omtrent eenige ordre gefïelt

mach werden , en dat zy by gelegent-

heyt fullen toonen genegen te zijn , ee-

nigh reglement te concipiëren , en ar~

refteren;

Op het III. Articul.

Niemandt in de Regeeringe te ne-

men , die Bewinthebber is van de Ooft,

of Weft-Indifche Compagnie.
Moeten haar Achtbare feggen , dat

nieten weten, datter yets dien aangaan-
de in de Oclroyen aan de voorfz. Com-
pagnie geconcedeert , begrepen is , en
dat daar inne geen veranderinge kan
werden gemaakt, alsby concurrentie,

en goet vinden van de Bontgenooten ;

Edoch als wanneer daar omtrent een

generale Ordre, en Reglement foude

konnen werden beraamt-, en gearre-

fteert , dat haar Achtbare haar feer gaar-

ne daar naar fullen reguleren.

Op hst I V. Articul.

Geen PolitijcqueCommiffariiïèn in

de Kerkenraadt te mogen ftellen.

Sullen haar Achtbare berichten , dat

aangaande de SefEe van de voorfz.

Commiffarifïèn in de Kcrkenrjadt en

't gene de verdere Kerkelijke Ordere

binnen de Sradt Delft concerncerr,

in den Jare ïóiy.tuffchen Magiflraat,

en Kerken-raadt een accoort is ge-

maakt , ^t welk tfëdèrt die tijdt invio-

labelijkis geobferveert , en naargeko-

men geweeft , fonder dat dien aangaan-

de aan de Regeeringe eenige de minfte

klachte noch Yan de Kerkelijke, nóch
van
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van de Burgeren voorgekomen 15, ja

felfs dat eenige Jaren geleden , op d'ln-

ftantie van die Van de Kerken-raadt

,

den inhouden van *t felve accoort by
d'Heeren Burgemeefteren van nieuws

regens die gene , die 't felve trachten te

contravenieren , is gecorroboreert ge-

weeft.

Op het V. Artïcul.

Niemandt eenige Officien te bedie-

nen dan Burgers, of hare Kinderen , en

dat de felve alvorens profeflie gedaan

hebben van de Gereformeerde Religie.

Moeten haar Achtbare te gemoet
voeren, dat niet ongenegen zijn, daar

ontrent een generaal reglement te hef-

pen beramen , en dat • niet en weten , of
hebben in alle occaGen hare genegent-

hey t getoontom Burgers, en hare Kin-
deren voor vreemde te praefereren , ge-

lijk mede van intentie zijn, daarinne

te continueren ; als mede die van de

ware Chriftelijke Gereformeerde Re-
ligie voor allen anderen.

Op het VI. Articul

Niemant in de Regeeringe voordat

hy Profeflie van de Gereformeerde
Religie gedaan heeft.

.

Meynen haar Achtbare dat 't felve is

genoeghfaam ter neder geftelt by het

jonghfte Octroy , dicterende onder an-
deren , dat niemandt in de Regeeringe
fal geadmitteert werden, als die profeflie

doen van de ware Chriftelijke Gerefor-

meerde Religie , of ten minften den
felven foodanigh toegedaan, dat komen
tot het openbaar gehoor van Godes
H. Woort.

Op het VI I. Articul

Alle Privilegiën , en Vryheden * die

de Schutters hebben gehadt voor den
]are 1580. volgens het Privilegie en

Handtveft-Boek.

Konnen haar Achtbare niet anders

feggen , als dat geene kenniiïè hebben
van eenige Privilegiën , en Vryheden

,

die de Schucters buyten eenige con-
ventie, of verdragh afgenomen foude
mogen zijn ; en in cas daar eenige foude
mogen wefen , dat haar Achtbare feer

gaarne uyt de Requeftranten willen ver-

ftaan, welke daar mede genoemt wer-
den; nademaal haar Achtbare met waar-
heyt moeten verklaren dat dien aan-

gaande noyt eenige klachten haar voor-
gekomen zijn , daar op zy fouden heb-
ben konnen difponeren.

Alle het welke Zy moeten verklaren,

d'eenparige fentimemen , en advilen

van de Heeren Veertigen , en Vroet-
fchappen der Stadt Delft geweeft te

zijn ,. die haar nochtans in alles refere-

ren tot zijn meer gemelte Hoogheyts
Hooge Wijfe difpofirie.

Aldus gedaan , ingejlelt-) en aan Sijn

Hoögheyt overgelevert in 's Gra-

•venhage den 1 September 1672. en

uyt den naam , en van wegen de meer

gemelte Heeren Veertigen> en Vroet-

jchappen der feher Stadt Delft , by

my h 'ar Penfonaris onderteykent

.

A. v. Düfle.

Extraft uyt de Refolutien van
de Heeren Veertigen,en Vroetfchap-

pen der Stadt Delft , in haar Ed:
* Achtbare Vergaderinge genomen.

Op Maandagh den ? September 16 Ji.

DE Heeren Burgermeefteren , heb-

ben , ter Vergaderinge bekent ge-

maakt, dateenige Capiteyns, Lieute-

nants,- en andere Officieren , van de

vier Vaendelen Schutterye binnen de-

fer Stadt, verfchenen zijn geweeft ter

Kamer van de Heeren van de Wet , en

dat aldaar Geremonfteert hadde , dat Cy

haar geneceffiteert vonden door het

aanhouden van de gemeene Schutteren,

dat de Heeren 40 Raden defer Stadt

(t 1) haar
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hiar felvenfoude willen excuferen van

de Regeeringe , omme het felve ge-

daan zijnde , bekene gemaakt te wor-

den aan den Heere Prince van Oran-

gie, enSijnHobgheyt te verfoeken,

ten eyndc den felven , omtrent de be-

ftellirige van de Regeering focdanigh

,

fouden gelieven te difponereo , als Sijn

Hoogheyt voor de meefte ruften dien-

fte vah de Stadt bevinden fal tebehoo-

ren.

Waar op gedeübereert zijnde, heb-

ben alle de prefente Heeren 40 en

Vrcstfchappen eehpaarlijk verklaart

,

gelijk haar Achtb:- verklaren by defen,

haar felven cmKuft, en Vrede te ex-

cuferen' van de K egceringe defer Stadt

,

verfoekende Sijn Hoogheyt den Hee-

re Prince van Orangie , omtrent de be-

ftellmge vin de Telve Regeeringe,

mitsgaders,van de Penfionans , en Se-

cretaris Arapten , en Officianten foo-

danigh te willen difponeren* als Sijn

Hoogheydt voor de meefte Rufte en

dienfte van de voorfz. Stadt bevinden

fal' te behoóren , en werden de Heeren

van de Wet verfocht, en geauthori-

feert , gelijk de felve verfocht en geau-

thorifeert werden by defen , de voorfz.

Refolutie aan de voorfz. Officieren be-t

kent te maken , mirfgadsrs de felve by

Extract autentycq daar van te dienen

om te ftrekken tot der felver narich-

tinge,de Abfemenzijngeweeftde Hee-
ren Van der Lee , Meerman , Kool-

wijle, Van der Maft , Fijk , Van Ruy-
ven , B jgaart , 's Gravefande , Johan
Van der Duflen , en Halling.

Accordeert met de voorfz,. Refolutie.

A. v. Duflè.

Wilhem Hendrik by der Gra-
tiën Godes, Prince van Orangie en
Naflau y Gravevan Buyren , Leer-

dam , &c. Marquis van der Veer

,

en van Viiflingen , Heere en Baron

van Breda , Diets &c. Gouverneur
en Stadthouder van Hollandt , Zce-

landt, en Weft-Vriellandt , Capi-

tey n Generaal, en Admiraal der V er-

eenighde Nederlanden.

DOen te weten , dar wy in defe be-

kom merüjke tijden niet meerder

ter harten nemende als dat de refpe&i-

ve Steden defer Provintie onder ons
Stadthouderfchapreforteerende, moch-
ten werden gebracht infoodanigenor-

dreen Regeeringe, waar door der fel-

ve rujle en voorfpoet werde' geftabi-

lieerr,en ons door exprefle Gedeputeer-

den voor gedragen zijnde , dat in de

Stadt van Delf cuifchen de Regenten ,

en Ingezetenen foodanige dirfidentie

was ontftaande , waar door ons goet

ooghmerk niet kan werden bereykt , en
waar door Burgcrmeefteren , Schepe-
nen , en vordere Regenten der voorfz.

Stadt , haar bewogen hadden bevonden
om liever vrywüligblijk hare refpective

bedieningen af te ftaan , als door het

continueren in de felve onl'ttft en on-
ruft onder de Ingezetenen te occafione-

ren , hebben wy de goede meyninge en
intentie der gemelte Regenten goet ge-
vonden met onfe approbatie te fecon-
deren , dienvolgende houden wy mitf-

defen de meergemelte Regenten voor
ontlaft van hare Functien , hen-luyderi

bedankende van den dienft aan de Stade

Delf tot nu toe gepraefteert : Interdice-

rende wel flriótelij k een yegelijk wie
het foude mogen vvefen, de meergemel-
te Regenten daar over te argueren, veel
meer hare Perfoonen of goederen
eenigfints te molefteren , befchadigen
ofincommoderen , de felve Regenten,
mitfgaders hare Familien en goederen
tot dien eynde nemende in onfefpeciale
protectie en Sau'vegarde ,'

alles ingevol-
ge van de Refolutie ter Vergaderinge
van de Groot-Mog: Heeren Staten van-

Hollandc, en Weft-Vriellandt , geno-

men



men op den 17 Au: defes lopende Jaars,
En voorts procederende tot ele&ie

en verkiefinge der Perfoonen die wy
verftaan dat den laft der navolgende
bedieningen binnen de voorfz. Stadt
Delfop nieuw fulien aanvaarden , heb-
ben wy goet gevonden te Hellen , gelijk

wy Hellen mits defen , eeritelijk tot

Vroetfchappen.
Dirk Janfz. van der Lee ,

Dirk Adriaanjz. van Koolxovk?
Pieter Abramfz Hoogenhouk ,

Vieter Adriaanjz. Croefer ,

Doclor Theodorus Jacob/z. Vallenfis ,

Aalbregt Arentfz van der Graaf,
Arent Reyerfz van der Burg , . (Hofdijk.
Mr. Sacharias Corneiis Bcerenfieyn van
Mr. Bartkolomen Nicolaafz van der Maft,
Mr. Corneiis Carnelijz,. Onderwater,
Mr. Adriaan Jaccb/z. lijk ,

DavidJanfz. van den Mierop
,

Mr. Bruno Nicolaejz van Waarthuyfen,
Mr. Pieter Ewoutfz. van der Duffe ,

Hugo Adriaanfz. Gravcfande ,

Mr. Hendrik Ewoutfz vanBleyfwijk?
Mr. Hendrik Janjz Duyflvan Voorhout?
Mr. Franco Adriaanjz. van der Goes ,

Mr. Dirk Evertfz. van Bleyjwijk ,

Arent Pieterfz. Slagtoe ,

Mr. GerardPutman

s

,

Mr. Jacob Vredenburgh
,

Mr. Nico/aas van Affendelf,
Adriaan Willemfz. van der Hoef,
Anthony Tierens

Teflert van Hajfelt

,

Dr. Hendrik d^Acquet
,

Jacob Janfz. van der Burgh ,

Mr. Dirk Verburgh ,

Johan Thierens ,

Mr. Hugo van Bleyfwijk

,

Dirk Corneiis Coukebakker

,

Mr. Corneiis Soetens ,

Daniel de Bergh ,

Dr. Corneiis Gravefandt ,

Gerrit van der Heym

,

Herpert Tromp ,

(149)

Joris Franfz. va» der llouwe 3

JJaacq Spiering
,

Johan tiamards de Lafaillie.

Tot Burgerireeiteren.
Mr. Corneiis Cornelijz Onderwater >

Pieter Abramjz Hoogenhouk %

Arent Reyer/z. van der Burgh ,

Dr. TkeodorasVallenfis.

Tot Schepenen.
Mr. Hendrik Ewoutfz. van Bleyfwijk ,

Mr. Frank Adriaanjz. van der Goes ,

Mr. Bartholomeus van der Maft ,

Hugo Adriaanjz. 'sGraveJande?
Mr. Hendrik Janfz Duyfi van Voorhout-t

Mr. Dirk Evertjz van Bleyfwijk ,

Mr. Gerard Putmans.

Ordonneren N. van Santen Schou-
teth der voorn: Stadt , de boven ge-

noemde Perfoonen in hare refpective

Ampten te introduceren , en in onfen
naam den gewoonlijkenÉedt af te 'ne-

men.
Verklaren wy vorders onfe intentie

te wefen dat hetverkiefen der voorfz.

Regenten in maniere als boven gedaan,

alleenlijk is gefchiet tot meerder rufte,

en dienft der voorfz. Stadt Delf, en tot

wech neminge van de difïidentie en
murmuratie onder de Ingezetenen al-

daar ontftaan , en fulkx fonder eenige

praejuditie of confequentie voor het

toekomende ten aanfien van de Privi-

legiën , Vryheden , of Gerechtighe-

den der voorfz. Stadt , en de goede Bor-

gers ofIngezenen der felver compete-
rende , die wy verftaan , dat in haar

oude kracht en rigeur fulien blijven.

Gedaan in 't Leger by Bodegrave den
10 September 1671.

En was or.derteekent

G. H. Prince d'Orangie.

Hebbende ter zijde op gedrukt? 't Zc~
gelvan Sijn Hoogheydt, noch lager

Jlont , ter Ordonnantie van Stjn

Hoogheydt.

Enwasonderteekemt C.Huygens,.

(t 3) Num<>;67»
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Num°' 6j.

A&e van Sijn Hoogheyt , daar

by de R.egeeringe tot Leyden
is verandert.

Behoorende op Pag: 746.

JVdhem Hendrik by de Gratie
Godes Prince van Orange en Najfouw »

Grave vanMeurs^Buyren^Leerdam &c.

Marquis van der Veere en Vlïjfwgen

,

Heere en Baron van Brede , Dieft ,
&c.

Gouverneur en Stadthouder van Hol-

land , Zeeland en Weft-Vrïeflaxd , Capi-

teyn Generaalen Admiraal Generaal der

Vereenighde Nederlanden.

DOen te weten , dat wy in óeCe be-

kommerlijke tijden niet meerder

ter herten nemende , als dat de refpe-

öiVe Steden der Provintien onder ons

Stadthoudérfchap reforterende moch-
ten werden gebracht in foodanigen or-

dre in de Regeringe , waar door der fel-

ver rufte en voorfpoed werde geftabi-

lieert 5 En befpeurende T foo uyt de

Requefte op den naam van de gemeene
Ingefetenen en Borgeren der Stad Ley-
den , als uyt de refcriptie der Regenten
daar tegens aan ons overgelevert , dat

in de voorfz. Stadt foodanige verwijde-

ringe was ontfraan ,'waar door wy van
onfe goede intentie werden gefrufteert,

hadden wy tot rufte en welftant der

voorfz. Stadt op den elfden defer loo-

pcndp Maant by provifie in hunne be-

dieningen gecontinueert z? Perfoonen
uyt 't Lichaam van de voorige Rege-
ringe , die in een nominatie van 80 ons
by de felvige Ingefetenen overgelevert

waren gefpecificeert , beneffens den
Penfionaris , en Secretariffen , en dat

ter tijdt en wijlen dat op fiet rapport

van onfe aldaar te fenden Commiffa-
riffen finalijk omtrent de-Regeeringe
der fel ver Stadt foude welen gedifpo-

«cert.

Vervolgens op den jo defer loopende
Maant (door preffante affaires ons per-

foonlijk in de Stadt Leyden niet.kon-

nende laten vinden) hadden wy aldaar

gefonden Aelbrecht Nierop, oudfte

Raad in den Hove van Hollandt , mitf-

gaders Johan Wierts , onfen Raad en
Reeken-m eefter , de welke hun op alles

exactelijken hebbende laten informe-
ren, en aan ons eenomftandigh rapport

gedaan, hebben wy foo op de Requefte
aan ons geprefenteert , als op de fes Ar-
ticulen aan die van den Gerechte van
Leyden , uyt den naam van de Borgers

en Ingefetenen vocrgeftelt>doch tot on-
fer difpofitie gelaten , goet gevonden te

difponeeren als volght

:

Voor eerft, inhèrerende ah noch
onfe provifionele difpofitie vanden 1

1

defer , nopende de zy Perfoonen als

doen tot Regenten aangeftelt , en die

converterende in een finale difpofitie,,

verftaan wy dat de felve fuflen blijven

gecontinueert , gelijk wy die continue-
ren mits defen, namentlijk

:

Mr. Paulus van Swanenburgh.

Herman Schuyl.

Mr. Rippert van Groenendijk.

Mr. Henrik Brouwer.

Mr. Diderik van Leeuwen a Leyden»
Mr. Gerardvan Grootveh.

Fiom van Sanen.

Mr. Theodorm Gooi.

Daniëlvan Alphen Daniëlzoon.
Johan van Dievingen.

Mr. Johan Goes van Abjmade.

Johan van den Bergh.

Mr. Daniel van A!phe?i Symons zoon.

Johan Cunaus.

Cornelis Paadts.

Qairijn van Crimpen,

Mr. Symon van Leeuwen.
Mr. Gerard de Munt.

Cornelis van Gooten..

Johan van Bankxen.
Dr. Reyn'ter van Buytevejl.

Jacob Vromavs.

Dr. Jo-



Dr. Jokdn van der Mark.
Mr. Willem van Schaterhoftb.

Jacobus van Saven.

By welke bovenftaande noch werden
bygevoeght defe 14. naervolgende, blij-

vende de refterende 40^ plaats om re-

denen noch open cot onfer difpofirie :

Mr. Herman van der Meer.
Jacob van der Maas.

Mr. Johan Vefanlvelt.

Johan van Kampen.
Pieter van Ajfevdelft.
Magnus van Aekken.
Nico/aas van der Air.

Laurens van 's Gravefande.

Dtrk van Achthaven.
Mr. CarelHeydanus.

lfaakGeraarts.

Cornelü Godtfckalk.

Mr. Johan Hul/ihout.

Jacob Jan/h. Doe. .

Sullen ook in hare refpedtive Arop-
ten continueren de Schout Wouter van
Lanfchot, den Penfionaris enSecreta-

rhTen.

Lattende onfe gemelte CommifTa-
riiTen alle de voorgenoemde Perfoo-

ncn in onfen naam den behoorlijken

Eedtaf te nernen.

Komende wijders tot de Ces boven
gementioneerde Articulen , en difpo-

nerende op den eerften, accorderen wy
raits defen aan die van de Schutterye

,

dat by de Officieren van yder Cornpa-
gnie, in welke de plaatfe van Hooftman
of Capiteyn door fterfte , of anderfmts

vacant fal komen te vallen > fullen wer-

den genomineert twee Perioonen , om
daar uyt by die van den Gerechte een

tot Hooftman of Capiteyn te werden
geeligéert.

De plaatfe van Artiliery-meefter ko-

mende te vaceren , fal de felve werden
gefuppleert by de Heeren van de Ge-
rechte >

(

doch niet anders als uyt het

Collegie der Capiteynen.

/ Het verfoek by den derden Articul
gedaan , alfoo het geit van de Contri-

I buanten , en anders, waar van de diftri.

butie tot voordeel van de Burgers werdt
verfocht, qualijk kan bereyken de on-
koflen en lallen , die daar uyt moeten
werden betaak , kan niet werden geac-
cordeert.

Gelijk mede niet den vierden Arti-
cul voor lbo veel den felven ftrijdighis

met de Privilegiën van den Lande,
edoch fullen tot geen officien mogen
werden gepromoveert , als die gene die
haar Borgerfcbap fullen hebben verkre-
gen , 't zy door geboorte , koop , of an-
derfints , en de rechten tot het poorter-
fchap flaande fullen hebben betaalt , of
fullen by foute van dien felfs ook hare
Officien die zy airede fouden mogen
hebben bekomen , genootfaakt wefen
aanftonts te verlaten.

Ordonnerende vorders dat aan de
voorfz. Borgers fullen werden gecora-
municeert, 't zy door gefchrifte , 'tzy

door den druk , allefoodanige Privile-

giën, en de Stadts Gerechtigheden , als

zy fullen defigneren haar lieden tot

noch toe niet gemeen gemaakt te wer-
den.

Eyndelijk alfoo die van de Regeringe
aangenomen hebben de Stadts Refolu-

tien, nopende het weeren der Remon-
ïtrantfche Religie, punctuelijk te ach-

tervolgen , 'mitfgnders aan hare Borgers

en Ingefetenen contentementte geven,

rakende het beletten van den Opbouw
der Kerke by die van de voorfz. Religie

airede begoft, foo werdt defen Articul

gelaten ter difpofitie vandeopgemeitc
Regenten.

Ons wijders voorgedragen zijnde re

inconvenienten , die uyt de a!s noch

onnodige Dagh-wachten zijnrijfende,

en hoe laftigh de felve aan de Borgers

en Ingefetenen vallen, verilaan wy dat

die fullen, of geheel cefferen , of ver-

mindert werden , daar en tot fuiken-

getal 3
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getal , als by de Regerende Burger-
]

meefteren , naar preallable commu- I

nicatie van de refpeótive Capkeynen

dienftigh geoordeek ial werden.

Gedaan in 't Leger by Bodegrave -> den
\

i\ September 1672.

Wasgeteekent,

G.H.Princed'Orange.

Lager flond , ter Ordonnantie van

SijnHoogheyt,

En geteekent

CHUYGENS.
Nurno- 6%.

Aan haar Edele Groot-Aclit-
bare Heeren Burgermeefteren en
XXXV h Raden , mitfgaders de

Heeren yan den Gerechte derStadt

Amfterdam.

Beboorende op Pag: 75*0.

GEven met behoorlijke onderdanig-

heyt te kennen de getrouwe Bur-

geryeen Schutterye der Stadt Amfter-

dam, hoe dat fy in defe conjun&ure van
tijden , haar ongeruft bevinden , onder
de Regeeringe van de tegenwoordige
Vroetfcbap of Raadt defer Stede , foo

is 't dat wy , om de geruftheyt van onfe

Burgerye en Stadts welvaren , hebben
verfocht , en verfoeken mits defen.

1. Eerftelijk , dat alle fufpecte Raats-

Perfoonen en Regenten , haar fullen

hebben te onthouden en ontflaan van
hare bedieningen j en andere bequame
mannen , conform de oude Privilegiën,

in haar plaatfe mogen werden geëli-

geert , zijnde leden van de Gerefor-

meerde Godts-dienft

2. Dat alle de Privilegiën en gerech-

tigheden den Burgeren competerende

,

haar weder werden ter handt geftelr.

3. Dat geen Magiftraats-perfoonen ,

tot Secrerarifen incluys , fulien mogen
. 21] n Leden van den Krijghs-Raadt."

1)

4.. Dat yder Regiment fal hebben
zijn eygen Colonel , die gekooren fal

moeten werden by de Krijghs-Raadt ,

en dat uyt de reipectlve Regimenten
voorfz.

5". Dat niemandt in de vergaderinge

van de Krijghs-Raadt fal mogen prse-

fideren , proponeren en concludeeren,

als de refpeótive Collonellen , begin-

nende van de oudfte af, én foo voorts

by beurte , welke de Krijghs-Raadt foo

menighmaal fullen mogen vergaderen ,

als het haar E. fal welgevallen j en dat

de felvc tot dien eynde fullen hebben
haar eygen Secretaris.

6. Dat niemandt tot Capiteyn, Lieu-

tenant , Vaendrigh ofSergeant fal mo-
gen werden gekoren , als die te vooren

ook voor Adelborft gewaakt heeft , op
datdeBurgery door bequame Officie-

ren mach werden geregeert, dewelke
nevens de Heeren van de Regeeringe

bevoolen is forge tedragen voorde wel-

ftant van de Stadt en Burgerye voorfz.

ten eynde de felve buyten hare kennifle

niet werden overgelevert in handen van
een tyrannifehe Natie, welke vruch-

ten van elenden onfe nageburen tot

haar uyterfte ruyne tegenwoordigh
frnaken.

7. Om foodanige ongevallen voor te

komen , fullen de Stadts-Artillery-

meefters verkooren moeten werden
uyt de refpe&ive Leden van de Krijgs-

Raadt.

8. Sullen de ileutels van de. Stadt

akijdt moeten blijven in debewaringe
gelijk die tegenwoordigh zijn op het

Stadthuys deler Stede , by de Officieren

van de Burgerwacht.

9. Sullen alle Bedieningen , ontrent

de Krijghs-Raadt vallende , moeten
werden begeven by de Leden van de
refpedtive Krijghs-Raadt j waaronder
mede begrepen werdt de drie Doelens

! met haar dependentien , alfoo die de

i
Sthuttery competceren.

10. Op
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io. Op dat de Burgerye en goede

Ingcïetenen defer Stede fouden mogen
bekomen haar behoorlijke welftant,

foo lullen de Heeren burgermeefteren

haar ielven moeten verplichten , geen

Officien noch bedieningen te geren,,

als aan Burgers die hier ter Stede , of

ten minften binnen de Provinciën van

Holland en Weft-Vrieflandt geboren
zijn, en haar Burgerfchap fes jaren heb-

ben gehadc

1 1. Dat de Collegien ran Schepenen,
Commifiariflen en Secretariffèn mo-
gen werden gefuyvert; en dat geen
Burgermeefter het Officiers ofSchouts-

Ampt voortaan meer fal mogen bedie-

nen.

iz. Dat de Gilden in hare Privile-

giën mogen werden gemaimineert , en

de Willekeuren tot dien eynde ge-

maakt, ge-executeert , op dat alle Straat

en Laniloopers geweert , en de goede
Ingefetenen in hare nceringe en wel-

varen werden gehandthaaft en be-

fchermt.

Dit doende , fuk akijdt bevinden

,

dat wy goet en bloedt voor de Scaat

,

Stadt en zijn Doorluchtige Hoogheyt
den Heer Prince van Orangie>opfetten,

en betoonen dat wy zijn

Getrtuwe, onderdanige en gehoor-

fame Burgers,

Num°- 69.

A&egeprefenteertaan de Bur-
gerwachten tot Amfterdam.

Behoorende op Pag. 751.

NAar betuyginge van onfe gene-
gentheydc , verfoeyinge van alle

muyterye, belofte van voorkomingh
van alle moetwil, afweeringh van alle

handeling die mochten voorgenomen
werden tegens de goederen of perfoo-

nen van onfe hooge Achtbare Regeer-
ders, is ernftigh verfocht Jat de Hee-
ren BurgenieeJters ais v.ar

Vaders , en die het wel zijn van
Burgerye ter harten gast , gelieven de
felfde Bürgèry te herftelien. *in hare
voorrechten : Waar op geaiitwoo
van de Heeren Burgemet fteren , da* zy
fulks wilden ter harten nemen , &c
En hebben daar op wy hier onderge-
fchreve in de befte forrr.e gecomrnii:-

teert uyt de Schuttcrye foodanige per-

foonen, als wy tot uytvoeringh hebben
bequaam geoordceltjom aan SijnHoog-
heyt de Heere Prince van Orangien,
foodanigeRemonilrantie en verfock te

doen, als naar gelegenthcyc van tijdt be-

vonden fal werden te bebooren, ver-

foekende derhalven d'ondergefchree-

ven Schutteren, uyt de naam veeier an-

deren , van wien zy gemachtight zijn ,

dat doch de Burgeren mer kenniffè van
haar Capiteyn of andere Officieren uyt

hare Compagnie, i'oodanigetweep>"r-

foonen gelieven te committeren diezy
bequaam achten iullrs iri de befte for-

mete konnen doen, tegens Saturdagh
naar midd3gh ten ^ uuren op de Cle-

veniers Doelen.Authorifeeren daar toe,

Gerrit C/aas van Fruytjjacob Luyfamaal
tnGcrrit Meynders, Om dit aan de 60
Compagnie Burgers bekent te maken.
Actum den 8 September 1672.

Was geteeke7it>

A.V.P. J.v.B. E.N. enH.v.P.

(v) Numo. 7c.
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Num°. 70.

Verfoek van de Burgerye tot

Rotterdam, aan de E. E. Heeren Bur-

germee.fr.eren en Vroedtfchap der fel-

ver Stede. Toegéftaan en gepubli-

ceertdenSJulii i6',i.

Behoorende op Pag'. 7)2.

I.

ALle die althans , wegens defe Stade,

in de Veigideringe van Hollandc

zijn gedeputeerr, amftondts fullen wer-

den c'huys ontboden > en dat andere in

hare plaarie Tullen werden gedeputeert,

die de Borgers niet fufpec-t , maar aan-

genaam zijn ; als namentlijk uyt de
Heeren, den Dijkgraaf, van der Meyde,
van Yck, Punt, de Reus en Hartman.

II.

Dat die felve op nieuws te deputeren

Heeren , benevens de genoemde Per-

foonen uyt de Burgerye en Krijgbs-

Raadt , fullen infpectie nemen van alle

het gene tot noch toe , foo met Vrank-
rijk als Engelandt is gehandelt : En wel

fpecialijk , dat een goede Vrede met
Engelandt op het fpoedighfte werde
geÜooten , daar toe Ambaffadeurs uyt

Engelandt hen binnen defen Lande
bevinden.

III.

Dat aanftonds Gedeputeerden uyt de

Borgerye fullen werden gefonden naar

Sijn Hoogheydt , met een dubbeld ot

tripel getal, na voorgaande gewoonte,

om in de plaatfe van Sonmans (die hem
abfenteert ) een ander tot Vroedfchap

te eügeren , tot een tripel getal van 't

welke de Borneren by defen nomine-
ren, Leonard van Naarffèn den Ouden,
Willem Baftiaanfz, , en Samuel Beyer,

Schepen.
IV.

Dat de Heeren Burgermeefteren en
Vfoedtfehappen , door de voorfz.. Ge-

deputeerden , aan Sijn Hoogheydt ful-

len verfoekken , ten eynde het de felve

Sijn Hoogheydt welgevallen mach op
het fpoedighfte binnen defe Stadt te ko-

menen als dan de Magiftraat en Vroed-
fchap defer Stadt foodanigh te veran-

deren, ais het gemelte Sijne Hooghcydc
fal welgevallen; welk welgevallen Bur-

germeelteren en Vroedtfchappen haar

midts defen fullen gelieven, en hebben
te onderwerpen.

V.

Dat de Burgermeeiteren en Vroedt-

fchappen fullen gelieven te verklaren
,

dat door de woorden in de Refolutie

geinflueerr,Qualiteyten >£ere en Digni-

teyten , by hen-luyden werdt verftaan

,

dat by Sijn Hooghcyt in clies foodani-

gen Macht, en abfoluyt Vermogen is,

en werdt gegeven, foo ten opfichte van
den Eedt , het ftellen en verletten van
Magiftraten en Vroedtfchappen , het

Uytdeelen van de Patenten , en alles

anders, niets ter Wereldt uytgefeydt,

als fijne loffelijke Voor-Ouderen oyt

of oyt hebben gehadt of gebruykt.

De Borgeren verftaan abfolutelijk

,

dat provifioneel in verfekeringh fullen

werden geflelt , en gehouden de Hee-
ren Peller , Vroefen , Gaal , beyde
de Heeren Viffchen, Biffchop , van
der Aa, de Groot , en Paars : Nament-
lijk, deAbfenten die genoemt fouden

mogen zijn , foo dra de felve na Citatie

en Indaginge met klokke-geflagh , aan-

ftonts te doen , hen binnen defe Stadt

fullen bevinden : In fulker voegen

,

Dat riemandt van de voorn, fufpefte

Heeren , noch hare Nafaten , tot in

het vierde Lith , in Regeeringe fullen

mogen werden genomen.
- VIL

Dat 'et voor verhaalde alles fal wor-
den gedaan onwederroepelijk , en fon-

dereenigh verwijt.

Atic
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Alle de voorfz. Articnlen toerden hy de

Trieeren Burgermeejleren en Vroedtfchap-

Pen defer Stede toegcjlaan, op "'t goedt

vinden van Sijn Hoogkeydt , die op het

JpoedighQe Jat ver/echt werden hier te ko-

men. Aclum den % Juin ^ 167a.

Ter Ordonnantie van de felve,

A. Coureenkove.

De Burgeten verfoeken noch
boven 't geneby haar aireede

is ingegeven.

ALs dat alle de Digniteyten , êcc. foo

Cy op Sijn Hoogheydt den Heere
Prins Willem van Orangie , &c. be-

geeren, by Sijn Ed: affterven fullen ko-

men te vervallen op Sijn Ed: Nafaten ,

foo daar fouden mogen zijn. En dat

onder de Heeren , die fy by provifie in

bewaringe begeeren gehouden te heb-

ben, mede fal begrepen zijn den Heer
Voorburgh.

Werden de voorjz. Artkulen , als

vooten , hy de Heeren Burgermee-

Jleren en Vroetjchappen toegejlaan ,

Aftumden3 Julii 1672.

In kenniffe van my ,

A. Couwenhove.

Num°- -jr,

. Behoorende op Pag: 753.

INSINUATIE.
i_Alfoo Burgemeefteren , en Re-

geerders der Stadt Rotterdam , door
Sijn Hoogheyty den Heere Prinee van
Orangien > is toegekomenJeckere Miffi-
Ve, luydende van woorde tot woorde^ als

hiernaar vofght

:

Erentfejle , Viorjienige, Jeer Dijcrete,

befondere goede Vrievden.

ALfoo wy totonfe groote verwon-
deringe in ervaringe komen , dat

niet tegenftaande de eenparige delatie»

de welke de Heeren Staten Van Hol-
landt en Weft-Vrieüandt , op ons ge-
daan hebben van de Stadthouderfchap
van hare Provintien, entotprejudiiie
van de Macht en van de Autoriteyt , de
welke ons daar by is opgedragen, cenige
onruftige Menfchen binnen U E. Sradt
hebben ondernomen,haar te bemoeyen
met faken , de welke tot onfe voorforge
fpefteren, en de handen te flaan aan het
werk van de Regeringe, en aan de Per-
foonen van eënige Regenten aldaar,

daar toe in geenen deelenbevoeghten
zijn j en die wy by continuatie fullen

moeten aanfien , als verftcorders van
de gemeene rufte , en van U E. Stadt

:

Soo hebben wy tot voorkóm inge van
alle onheylen , en tot maintenue van
het wettelijke gefagh., 't welk ons in de
voorfz. qualiteyt gedefereert is, goet

gevonden U E. by defen feerernftigh

te vermanen, ten eynde by U E fooda-

nige ordre tegen de voorfz. Exceffen

werden geftelt, dat de Regenten de wel-

ke met eenige Arreften van harePer-

foonen , of met eenige ongemakken
ontrent hare Huyfen en Goederen gc-

dreyght of in der daat geinecmmodeere
zijn , mogen werden geftelt en gehou-
den buyten alle ongelegemheden en
bekommeringen , om met volkomen
hberteyt te exerceeren de refpective

fonótien , daar toe zy geroepen zijn :

En ten eynde alle quadeimpreffienen

verkeerde prefumptien , uyt de gemoe-
deren van de Gemeynte mogen wer-

den geweert, het zy van eenige corre-

fpundentien met de Vyanden van ckn

Staat , Het zy van quaat en ontrouw be-

leyt ontrent de onderhandelingen, de

welke met de Kroonenvan Vrankrijk

en Engelandt foude mogen werden
ondernomen , foo verklaren wy by
defen , tot geruflheyt van een yeder

,

dien het eenigfins concerneeren mach

,

dat wy niet en weten , ook niet en ge-

(v 2) loovcn,
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looven , dat'cr yemandt van de Rege-
ringe van U E. Stade zy , op den welke
met eenigh fondament foodanige fu-

fpicien fouden mogen vallen : En dat

haar Ed: Groot-Mog: aan ons befon-
derlijk ook hebbende toevertrout de

directie o ver foodanige Negotiacien als

by der handt fouden mogen genomen
werden, om den Staat van het lieve Va-
derlant te redden uyt de groote ongele-

gentheden, daarin defelve ingewikkelt
is. Wy met allen yver en circum-
fpeótie , ook met volkomen ken.niiïe

van faken het gemeene befte fullen hel-

pen bevorderen : En hebben derhalven

U E. wel ernftigh willen vermaant heb-

ben , dat aan een yder wie het zy , ken-

niflè wik geven van defe onfe oprechte

verklaringe, en van onfe meeninge, ten

eynde een ygelijk hem houden binnen
de limiten van fijnen fchuldigcn plicht

:

En in gevalle yets particuliers of fpe-

ciaaldaar ontrent te confiJercren moch-
te zijn , dat het felve werde voorgeftelt

aan ons, niet met confufie, of turbulente
menees , maar met een ordentelijk be-

leyt : En fullen wy gaarne tot de ge-

meene ruft, en het befte van U E. Stadt

en Borgeren helpen contribueren , wat
ons mogelijk zijn fal. U E. onder tuften

Erenfefte , Voorfiexige , fier difcrete
,

befondere goede Vrienden , beve-

lende in de Proteflie van Gode Al-
wiachtigk. In V Leger by Bode-
grave , den 9 Julii 16 ji.

Onderftondt , en was geteekent,

UE goedttpiüige Vriendt ,

P R I N C E d'0 RANGE.

Voor adres in d'onfi.

Erentfeften , Voorfienigen , feer

Difcreeten , befondere goede
Vrienden, Borgemeefteren en
Regeerders der Stadt Rotter-

dam.

S O O I S T , Dat Schout , Borge-
meefteren , en de Schepenen der Stadt
Rotterdam , goet en geraden gevonden
hebben defen aen de Burgerye dadelijk

te notificeeren en te doen publiceeren ,

ten eynde niemandt eenige ignorantie

daar ran foude mogen pretenderen,
maar hem punclelijk na den inhoude
van dien reguIeeren,op poene als pertur-

bateurs van de gemeene rufte geftraft

te werden 5 belaften wijders allen Inge-
I fetenen van defe Stadt , alle 'c gunt zy

I

fouden mogen weten ten laften van
yemandt van de Regeeringc, of wie het

ook foude mogen wefen , 't felve aan
Sijn Hoogheyt, of aan de Heer Bailliu

defer Stede fullen hebben bekent te

maken , ten eynde tegen die gene, die

fchuidigh fouden mogen zijn, fooda-
nigh mach werden geprocedeerc a's na
gelegentheyt van faken bevonden fal

werden te behooren : En dat van ge-
lijke die gene die yemant valfchehjk

van verraat of anderfins foude mogen
komen te befchuldigen , infgelijks als

perturbateurs van de gemeene rufte ge-

ftraft iulien werden.

Aldus gedaan , en gearrefleert , den
* 10 Julïi \6ir. Pr&fent Baillieu,

vanden Meyden, Pcffer, Vroe-
fen, Borgcrmeefieren ; Bcyer, de
Mey , Nieuwenhove, en Groe-
ninx, Schepenen.

In henniffe van my ,

A. C O U W E N H O V £.

Num°. 71.

Extradt uyt de Reibliitien van
de Heeren Staten van Hol landt en
Weft Vrieflant,in haar Edele Groot-
Mog: Vergaderinge genomen , op

l
Donderdagh den 4. Auguftii 167a.

Behoorende tp Pag. j6i.

DE Heer Johan de Wit, Raadt- Pen-
fionaris van den Lande van Hol-

landt
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landt etï Weft-Vriefiandt , van zijne

ontfangeneQuetfurengereconvalifeert,

en wederomme ter Vergaderinge ver-

fchenen zijnde, heeft aan haar Edele

Groot-Mog: eerft by monde gedaan

,

en vervolgens in gefchifte over gelevert

de Propofitie hier naar volgende van
woorde te woorde geinfereert.

Edele Groot-Mog: Heeren.

OP den 30 der voorlede Maandt,
zijn 19 Jaren verloopen geweeit,

zcdert dac ik in defe Vergaderinge als

Raadt Penfionaiis vanden Lande van
Hollandt en Weft-Vriefiandt , naordrc

en gewoonte , voor de eerfte maal ben
beeuightj in dien felven tijde van 19

Jaren zijn den Staat veele fware Oorlo-

gen en andere calamitcyten overgeko-

men , die alle onder Godts genadigen

zegen , meeft door de liberale con (en-

ten en fumiflememen van U E Edele

Groot Mog: mitfgaders door der felvcr

conduite 5 en couragie, gelukkelijk zijn

gefurmonteert en ten eynde gebracht.

Het isU Edele Groot- .Mog: of immers
die gene van de felve die deio Illuftre

Vergaderinge doorgaans bygewcont
hebben,ten beften bekent met wat yver

en arbeydt } ook door hoedani^e voor-

flagen en wel gepraspareerde Concep-
ten , ik al over veele jaren gèJaboreert

hebbe om te vermijden en ie derourne-

ren de occaficn van misverftanden en
verwijetennge met de jegenwoordige

feer machtige Vyanden vanden Staar,

niet fondei-

iterative reprefentatien van

de groote bekom mermffèn enfwarig-

heden , die by ontfvekeniiTe van appli-

catie der noocige remedien, by ver-

volgh vantijden uyt de felve verwijde-

ringen ftonden re verwachten ; maar
het heeft Godt Almachtigh naar zijne

onbegrijpelijke > doch niet te min hey-

lige beftieringe , gelieft de fake al van

langer handt meer en meer tot apparen-

tie van 't uytberften der jegenwoordi-

gen Oorlogh te doen vervallen , foo
dat ook de rijde engelegentheyteeni-
germaten daar is geweeit , cm den Staat

in 't generaal , en voornamentlijk me-
de de Frovintie van Hollandt en Weft-
Vriefiandt in 't particulier ten bellen te

ften-;en, mitfgaders om al "'t gunt tot te-

genweer konde dienen , naar vermo-
gen te verforgen , met wat applicatie

,

en aandringende Propofkicn ïk de Le-
den van defe Vergaderinge, en ook de
andere Provinciën ter Generaliteyt

daar toe geëxhorteert en gebedtn heb-
be , fuilen de Notulen van de Heeren
de deliberaticn alhier en ter Ger.erali-

teyt vantijdt tot rijdt by gewoont heb-

bende , foo wel als hare memorie , kon-
nen getuygen ; En alhoewel Uw Ed:
Groot- Mog: ook alle goede vo>rfor-

gen hebben gedragen , met foodanigen
promptitude alshet mogelijk is geweeit,

in een Lichaam gecompofeert uyt foo

veele Leden , en van foodanige confti-

tutie , dat het meerder en eerder door
de perfuafie van de preefente en uytter-

ite neceffiteyt, als door eene tijdige ver-

maninge , alleenlijk op een toekomen-
de doch welvoorfiene fwarigheydtge-

fondeert , gewoon is gepermoveertte
worden, foo heeft het nochtans Godt
Almachtig in zijnen toorn,fo 'tfchijnt,

gelieft den Staat te laten overkomen de

defiftres en calamiteyten waar inne het

Landt fichjegenwoordigh geinvolveert

vindt, en dat op eene wijfe die onbe-

grijpelijk is , en foo fubitelijk , ook met
foo weynigh tegenftandtdatdepofreri-

teyt reden fal vinden om 't felve niet te

konnen gclooven.

i

En nademaal defe calanvteyten en

I

fubite deftftres de gemoederen van de

|

Gemeynte, en van alledelnwoonde-
ren van 't Landt , nevens een generale

fchrik en tremeur , hebben doen opvat-

ten eene fmiftrcimpreiTie van hare Re- .

genten, en voornamentlijk vandiege-

I ne die boven anderen ecnigh' bewindt
(v 3) o£-
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of beftier gehadt hebben , van welke

j

liniftreimprdïïeikmijnperfoon(alhoe-
j

wel geen Regent, maar alleeniijiceen .

Dienaar zijnde ) naar de mate van 'tbe-

lcydt of beftier der faken dat aan de

voorfz mijne bedieningen vaftis, of
j

liever dat by veelen, door onkunde,
gemeynt wordt, daar aan vaft en byray

;

gebruykt te weien ,jegenwoord igh met
j

foodanigen portie vinde overftolpt , dat I

ik in goeden gemoede niets anders ken

oordeeien , of de continuatie van den

voorfz. mijnen dienft. als Ra^dt- 'en-

fionaris foude aan de gemeene fake on-

dienft toe brengen, ten opfichte het

buyten controverfie , feker is, dat de i

Refclutien van Uw i ü: Groot-Mog:
|

die by continuatie van de voorfz mijne
|

bedieningen/ouden werden genomen,
|

en door mijn Penne komen te paflèren
j

by de Gemeente die aangenaamheydt

,

en by gevolge ook die faciliteyt en
promptitude in de executie niet fouden I

vinden , als het voor den dienft van
j

't Landt wel is. vereyfcht ; Weshalven
ik geoordeelt hebbe niet alleenlij kfon-

'

der ondienft , maar felfs met dienft van
den Scaat , aan Uw £d: Groot-Mog:
te konnen en te mogen verfoeken , ge-

lijk ik in alle onderdanigheydt en eer-

biedigheyt verfoeke by defen , dat het

UwEd: Groot-Mog.- goede gelieftewe-

fen moge, my van de voorfz. Bedie-

ninge goedertierentlijk te difpenferen

,

en dimiteren ; Uw Ed: Groot-Mog:
in 't generaal, en alle de Leden van de[e

Iüuftre Vergaderinge in 't particulier

ten h°°gl"ften bedankende voor de

goedertierentheydt en 't faveur my in

verfcheyde gelegentheden bevvefen ,

infonderheydt mede over en ter fake

dat het Uw Ed: Groot-Mog: gelieft

gehad heeft my op den 6 Auguftii i6?8.

en by renovatie op den 15 September

1663, e-n noch wederom op den 1
5- Sep-

tember r<56S te begunftigen meteene
Acte, waarby aan my vergunt en ge-

geven worde de faculteyt , om, naar
expiratie van mijnen vijfjarigen dienft,

of ook te vooren , in cas middelenvijle

den dienft by my foude mogen komen
verlaten te worden , fefTie te mogen ne-

men in een van de Hoven van Juftitie

by my a!s dan te verkiefen , daar van ik

my , by goedertiernedimiffie van Uw
Ed: G roet- Mcg: als boven onder der

felver wel nemen , in den Hoogen Ra-
de foude bedienen.En alhoewel het Uw
Ed: Groot-Mog: gelieft heeft daar by te

voegen dat in 't voorfz. geval aan my
geafïigneert fal worden, gelijk van doen
af aan geafïigneert wordt foodanigen
rang onder de Heeren mede Raden als

bevonden wordt by voorige Refolutien

aan de Heeren Raadt- Penfionaris Cats,

en anderen , toe geftaan te zijn , en dat

dienvolgende de fake in dier voegen fal

werden geconfidereert en opgenomen,
als of ik zedert de bekleedinge van de
Functie 2lsRaadt-Penfionaris , en van
den aanbeginne van dien , zijnde ge-

weeft den 30 Julii 16^. de voorfz.

Plaatfe effeótivelijk en metcer daadtbe-

kleedt,hadde 5 foo en kan ik echter de
fake gecompafieert zijnde , naar de
rechtmatigheydt daar medealie Uw Ed:

Groot-Mog: Actiën en Decreten gaan
geaccompaigneert , niet anders begrij-

pen , dan dat mijne Sefïïe in den gemel-
ten Hoogen Raadt niet naar den dagh
vanden aanvang, mijner eerftebedie-

ninge , dat is naar den voorfz. 30 Julii

1653. maar naar den date van de voorfz.

Refolutie , dat is zedert den 6 Auguftii

165%. gere^uleert fal moeten werden ,

immers foude ik het felve^voor foo veel

my aangaat, rechtmachtigh vinden; en
dien volgende ook verfoeken , dat om

1 aan niemandt yets te vergen 't gunt
eenige hardigheyc impliceert, UwEd:
Groot-Mog: in 't voorfz. cas mijne
Commillie als Raadt in den Hoogen
Rade niet naarden date van den 30 Ju-

* IÜ1653 maar naar die van den 6 Augu-
1

. ftii
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ftii 1658 gelieven te doen op maken ,•

Waar op lbo wel als op de voorfz. mij-

ne veribchte dinaiffie Uw Ed: Groot-
Mog: goedertierene difpofitie verwach-
ten fal, die gene die is en altijdts fal

blijven

Uw Ed: Groot-Mog: onderdanige

en getrouwe Dienaar,

Was getekent ,

J. de WITT.

Waar op in 't afwefen van de ge-

in eke Heere Raadt-Penfionaris gede-

libereert zijnde,hcbben haar Ed: Groot-

Mog: 't Vcrfoek by de voorfz Propo-
rtie gedaan , ingewillight, en dien vol-

gende den voornoemden Heer de Wit
van 't voorfz Raadt-Penfionaris ampt
gedifpenfeert , ontflagen , en bedankt

,

gelijk de felve daar van gedifpen-

feert , ontflagen en bedankt werdt

by defen \ En wat de Seffie in denge-
melten Hoogen Rade belangt , is ver-

ftaan en gerefolveert, dat de felve in ge-

volge van 't voorfz. geproponeerde

,

gereguleert fal werden , even en in ful-

ker voegen als of den voornoemden
Heere de Wit de Raadts plaatfe in den
gemeltenHoogen Rade van den voorfz
6 Auguftii 'des Jaars 1658. -en niet van
den voorfz. 30 Julii ló^. bekleedt had-
de , in voegen dat hy in rang geplaatft

fal werden naar de Heeren Raden , die

voor date van den voorfz. 6 Auguftii

i6f8. in den gemelten Rade Seffi e ge-

hadt hebben , en voor de Heeren Ra-
den die naar den felven dagh in den
voorfz. Raadt zijn gekomen : daar van
den Prsefident en Raden van den Hoo-
gen Rade over Holiant en Weft-Vriel-
landt by aanfehrijvinge kennifïè fal

werden gegeven , om haar daar naar te

reguleren, en voorts allen dengenen
die het aangaan mach , foo in den Hoo-
gen Raadt als daar buyten te doen regu-

leren als naar behooren. En is naar het

59)

nemen van de bovengaande haar Ed:
Groot Mog: Refolütie aanftondts den
inhouden van dien aan den gemelten
Heer deWit , ten felven eynde weder-
omme in de Vergaderinge verlcheenen
zijnde, bekent gemaakt.

Accordeert met den voorfz. RefoJtttien,

Numo. 73.

Ordre van den Krijghs-Raadt
tot Amfterdam.

Behoorende op Pag. 84.
5-,

MYn Heeren van de Gerechte in

confideratie nemende de tegen-
woordige bekom mei lijke toeftant van'

tijden , en dat de felve vereyfehen , dat
tegens alle bedachte en onbedachte
machinatien van de Vyarid, op 't forgh-
vuldelijkfte mach werden voorfien,
hebben na ingenomen advijs van de
Krijghs-Raadt, goct ge'/cnoen te fta-

tuëren en ordonneren , tfatueren en
ordonneren by defen :

I. Dat by voorval van een generale
Allarm op het roeren van de Trommel,
en het luyden van de Klokken allede

Burgers die op Wapenen zijn geftelt,

en om in fuiken geval dien ft te doen
zijn befcheyden , met de meert doen-
lijke j'poet, lbo Officiers als Ro^gefellen,

foo die in de Wacht als buyten de felve

zijn, londer excepte , haar fullen moei-

ten vervoegen na 't huys van de Vaan-
drig!! van de Compagnie, onder de
welke zy reforteren , om van daar fon-

der uytftel in foodanige Troupen als

van moment tot moment aan fullen ko-

men met de meefte acceleratie fonder

eenige ordre van hooger hant af te

wachten , op die van de Capkdyfl of

by deffelfs abfentie van een minder
Officier, haar te begeven na de Allarm-

phatfe haar Capiteynen aangewefen,

alle met haar complete Wapenen , op
pene van dat de gene die daar inne

nalatiglx
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naVirigh bevonden fullen werden , ten

ware .omme Accidenten en Krankhe-
den die hen onbequaam maken , fullen

werden verklaart meyneedigh en eer-

k>os , en vervallen te zijn van haar Bur-

g'ir.-recb.t , inhabil om eenige amp:en
teb. kkeden , en verder arbnralijk Sul-

len werden geftraft, felÊs aan den Lijve,

nagelegentheydt van laken , en ibnder

eenige conniventie.

I L Dat om de voorfz Compagnien
foo veel te verilerken als doenlijk lal ;

zijn, en een. gemeen gevaar met ge- .

méene hulpe onder Godes zegen van

de Stadt af te drijven , by yeder Capi-

teyn binnen de tijde van tweemaal 24.

uuren lal moeten werden geformcert,

en in handen van de H<x ren Colonel-

ien overgebracht een Lijite, bevattende

't getal van. alle weerbare Mannen , die

in yeder zijn Wijk woonachtigh zijn,

en alle die onder den Eedt zijn gebracht

of nader gebracht behooren te werden

;

met diffcinctie van 't getal van de gene

die aireede actuele Wacht doen , als

mede van de gene die daar van by uyt

koop of anderfints zijn bevrijdt , en

echter in ftaatzijn om dienfl te konnen
doen, en van de gene dieom haar kleyn

vermogen tot noch toe van de Wacht
zijn bevrijdt gebleven , met fpeciale

denotatie van het getal van de gene die

uyt het Magazijn van de Stadt van Wa-
penen fullen moeten werden voorfien,

om actuele dienfl te kunnen doen , en

dat met onderfcheydinge van degene

die bequaam zijn om een Mufquet of

Snaphaan te voeren , ofanders de Spies

te dragen , en dat yegelijk Compagnie
diermace met alle ftrijtbare Mannen
vergroot zijnde, met volle Wapenen
op de te beflemmen dagen fal optrek-

ken en revcue palTeren , (onder dat ech-

ter de gene d'.e nieuwelij k onder de

voorfz. Compagnien in maniere als

voorfeyt is fullen werden getrokken,

gehouden fultea zijn eenige ordinaris

Tochten of Wachten te doen , voor
dat haar fulks fpecialijk fal werden ge-
laft. , m ur dat zy Tonder eenige nader
laft fullen nevens anderen in c-s van
Allarm op de geordonneerde Rende*
vous-plaatfen hebben te vetfehijnen,
eu aldaar te pareren aan de ordresdie
haar gegeven i"u

:

ien werden.
III. Dat de gene die ten voorfz.

eynde uyt des vtadts Magazijnen hare

Wapenen falie» öntfangen, goede for-

ge fullen dragen, ten eynde de felve

luyver en ongefchent bewaart werden ,

om naderhandt op ordre van de Hee-
ren Burgermeefteren wederom in de
voorfz. Magazijnen gebracht te wer-
den.

I V. Dat de Capiteynen met haar
onderhoorige Compagnien in voldoe-
ninge van de boven-geroerde ordres

,

op haar gedefigncerde plaatfen verfche-

nen zijnde, fulien van daar niet fchey-

den nochte haar moveren , voor en
aleer hen fulks by de Heeren Burger-
meefteren , de Heeren Colonellen , of
de gene die volgens ordre van de Hee-
ren Burgermeefteren , de charge van
Lieutenant Colonelllen en Majoor ful-

len doen , fulks fal werden aanbevolen.
V. Eu op dat alle misverfhnt om-

trent het veroorfaken van Alhrm ge-
precaveert mach wei den , lbo fullen al-

le Officieren gewaarfchcuwt zijn geen
Allarm te maken , dan wanneer des

noodt fal wefen, en na dat fy welbe-
drchtelijk fullen hebben aangemerkt of
fy ook geabuleertibuden mogen wer-
den in 't geen haar , als eenige Vyandt-
lijke toeiegh, tegens defe Stadt en de
goede Ingefetenen van de felve voor-
komen foude mogen.
V I. Dat wanneer door ordre van

hooger hanen, ne< ens de Burgers eeftiga

gefoldoy eerde Militie op de Wallen
werd gebracht, de gemelde gefoldoyeer-

de Militie nevens de Burgers fal pare-

ren de ordre die haar van do voöïfz.

Clo-
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Colonellen , Lieutenant Colonellen en
Majoors fal werden gegeven.

VIL Dat vorders op het cerfte ge-

rucht van een generale Allarm , nevens
de aldaar geordonneerde Compagnien
Burgers, haar op de Wallen op haar

geafligneerde Poften (uilen begeven al-

le deConftapels en Bos-fchieters , en
dat met alle de fpoet die doenlijk is, op
pene van aan den lijve , en felfs na gele-

gentheydt van faken met de doodt ge-

ltraft te werden.
VIII. Inmiddels de Burgerye in

maniere als voorfeyt is , haar na haar

refpective Allarm-plaatfen begeven

,

lullen nevens de Heeren Burgermeefte-
renfichin alle meeft doenlijke fpoet,

op hetStadt-huys laten vinden de Hee-
ren Collonellen , nevens alle de Heeren
van eenigeCollegien van Magiftrature

niet onderde voorfz,Compagnien Bur-

gers reforterende, mitfgaders aüe Offi-

cianten, Suppooften en Boden ,
gelijk

ook alle Capiteynen en Lieutenamen ,

die voor defen in de Burgerwacht zijn

gewceft, alle gewapent met een halve

Spiets en Zijdt-geweer , om te pareren

foodanige ordres als haar by welgedach-
temijn HeerendeBurgermeefteren ge-

geven fullen werden , op een boete van
zoo Ducatons en arbitrale correctie

,

voor de gene die haar ter behoorlijker

tijdt ter voorfz. plaatfe niet fullen heb-
ben laten vinden.

IX. En alfoo mijn Heeren deBur-
germeefteren met advijs van de Hee-
ren 36 Raden verfocht en gecommit-
teert hebben, de Heere Lieutenant Ad-
miraal d~ Ruytcr, om te commande-
ren over alle de gene die haar Poft heb-

ben aan de Water-kant , foo Burgers

,

Soldaten , als Matroofen , en alle an-
dere die daar werden gebruykt , foo
werden de felve alle gelaft zijn wel Ed:
ordrecn beveelen behoorlijk na te ko-
men en te pareren.

X. £n lullen ook uyt dien Hoofde

aan de ordres van wei-gedachte Heer
Lieutenant Admiraal pareren , alle de
Officieren,en alle andere perlbonen die
in dienft vande Heeren van de Admi-
raliteyt , of van de Heeren Bewintheb-
beren van de Ooft-Indifche Compag-
nie fullen ziin geordonneert en be-

fcheyden , foo te Water als te Lande ,

om tegens Vyantlijkc attaque dienft te

doen.

X I. Dat vorders de Capiteynen ,

minder Officieren en de gemeens Rot-
gelellen van de Ratel-wachten , hsar

gewaarfchouwt fullen houden , om in

cas van foodanige Allarm , fondereeni-

geintermiffie, met alle deuyterfte di-

ligentie , yder op haar aanbevolen

Poften , en de Officieren met het doen
van continuele Patrouilles te beforgen ,

dat alle defordre en t'famen-rottinge ge-

weert en tegen gegaan, en alleonhey-

lenvan Brandt en andere ongemakken
voorgekomen mogen werden.

XII. Dat vorders by voorval van

foodanige Allarm , alle die van de

Mennonifte gefintheydt , ook alle de

Wees-kinderen , tot het bluffen van de

Brandt aangeteykent , met de Meefters

over haar geftelt , gelijk ook mede die

van dejoodtfe natie, aanbevolen fal

werden, haar in cas voorfeyt rot het

bluffen van Brandt gereet te houden ,

onder foodanige Opfienders alsby haar,

fooMennoniften alsjooden , felfs ful-

len werden verkoren.

iAUhs gearre(!eert den 19 December , iSfi'.

Ttafentibut de Heeren , Jffr. Coenraat van

Treurwilgen, e» C ornein de Viamwgh van Onts-

toor» , Heer van Q uithoorn en Cntl/botk.* Ó"«.

Hur^efmeejleren: en ellen den Sihtfenen3 dc7r.tn

Jan'Six1 Heervan Vrousvemade. En ttnjchen

dage gepK-tliceert , Pretfenttbits Ie Heeren ,

Mr. Jacob Tioreel ,prafderende Schepen , als

Stede- houder van den Hcire Htoft -Officier l

Cornttii de Viair.snji van Mihoern , Heer vitfi

Ontshoom en Cne'choek,, &c. Utirgeymtefier :

Joan deVr.es ai LonuTrip , Si-kcfcven.

Inkenniüe vanmy Scctetaiis

C. v. Heemkerk.

(x) Num°. 74.
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Numö. 74.

Ordre van denLt. Generaal
Rabenhaupt aan de Attaquan-

ten van Koevorden.

Behoorende op Pag: 04.8.

DAt 600 Man regel recht marchee-

ren fouien op Tellinkhuyfens

Huys, en dat voort na Poppen-haar

,

met ii Vakken van de Biesbrugge , en

geven haar in aller «ftilte op de Couire-

icherp, en eenige Paliladen aan ftukken

breekende , fal de Officier die het Gros
commandeert (zijnde de 0*erfte Lieu-

tenant Eybergen ) met 500 Man op het

Kafteel aanvallen , eerft in de Faulce-

bree , en door de Sorrie , en fal voorts

150 Man de Wacht , ftaande in 't Ba-

ftion Gelderlandt incorporeeren , en
haar meefter maken van 't Baftion , de
andere 15-0 Man fal de Wacht inne-

men ftaande in de Citadel voor de Ka-
ftecls-poort , en wel verfekeren 't huys
daar de Commandant Moy in woont.

Voorts fal een Officier ( diegeweeft

is de Overfte YVachtmr. Wijier ) met
de andere 300 Man op her Baftion Hol-
landc aanvallen , op de Faulcebree fal

een Officier met 100 Man by de Door-
fnijdinge op loepen , en de Wacht

,

ftaande in 't Bailion Hollant innemen

;

de ander 200 Man fal langs de Faulce-

bree loopen tot de Sortie, ftaande in de

Gordijne tuflehen Hollandt en Zee-
landt , en tegens de Secreets-brugge op
klimmen , en fommige door de Sortie,

en dan met 100 Man gaan door de

Oofter-ftrate recht op de Hooft-wacht
aan , om haar van de Hooft wacht
meefter te maken 5 voorts een Officier

met fo Man na de Bemhemer Poort,

en de Wacht aldaar innemen , en ma-
ken haar meefter van de Poort, en daar

de Poft bewaren ; Een Sergeant met
30 Man fai Poft grijpen in 't Baftion

Zeeland t , en daar wel Poft houden.

Een ander Officier ( welke geweeft is

de Majoor Sikkinga ) fal met 300 Man
vandeTroup afgaan, nemende zijn

wegh na 't Hengelaars Huys , achter

door de Hol voort , over de Spaanfche
Dijk, over de Haar, tot aan de Hoppe-
goorn , leggende aan de Contreicherp

I
op 'c PuncT: Over-YiTel,en met haar ne-
men 6 Vakken van de Bries-brugge,om

mede over 't Bijt te komen, vallende

voort op de Fache van Over-Yffel aan,

aandekant na CampsHuys, loopende-

de Faulcebree langs tot aan de Sortie,

ftaande inde gordijne tufTchenVrieflant

en Ovcr-Yiiel,klimmendeop deBrugge
van 't Secreet aldaar , en andere door

i
de Sort;e, tot dat alle binnen op deWal

I zijn; op de Wal zijnde, fal een Officier

(diegeweeft is Jr.Rutger van denCamp,
j

Cornet van Hendrik Sikkinga) met 80
Man gaan om de Wacht ftaande in'tBa-

ftion Vrkfhnt te incorporeeren ; mee-
fter van de Wacht en 't Baftion zijnde

,

fal een Sergeant worden gecomman-
deert met 30 Man, om fich meefter
van het Baftion Uytrecht te maken , en
aldaar Poft houden tot nader ordre. De
Officier die de $00 Man gecomman-
deen heeft , f .1 hem voor eerft meefter
foeken te maken van 't Baftion Over-

|

YfTel, en het Kruydt-buys aldaar wel
i doen bewaren , als mede het Kanon
: ftaande op de Batterye aldaar, fcn:iendc

:
een Officier met ?o Man in 't gefeyde
Baftion. Voorts fal de Commaruiecren-

!
de Officier met de overige Manfchap
hem aanftonrs vervoegen langs ce ba-

rakken tot am de VrieffchePooit.en la-

ten voort met 30 man de Schotpcort in

. nemen en bewaren , en met de re

[
't Volk de Wacht voor de Vrieflche

Poort incorporeeren , en die Poorte
aanitontslos maken, om deRuyterye
in te laten , en die Poft bewaren : wel-

verftaande dat die Troup twee Koevoe-
ten , eenige Handt granaten , met Bij-

len en Hamers by haar moeten hebben.
Numo. 7^.
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Lijfte van 't Magazijn 'm
Coevorden bevonden.

"BekoorerJe op Pag: Sfo.

35T Metale Stukken Kanon.
io Yfere Srukken.

6 Metale Kijl-ftukken.

Te famen 6i van alderhande Calibre.

9 Metale Mortieren.

ïf Yfere Mortieren.
Te famen 24 van alderhande Calibre.

14 Metalen Petarden.

16 Yferen idem.

949 Mufquetten,foo bequaem als on-
bequaem, daar onder 82 lofTe Lo-
pen, behalven de gene die by he:
Guarnifoen wierden gebruykt.

7 1 8 Heele en halve Pieken.

170 Wapenen.
i8oSformhoeden.
30 Ringkragen. (malen.

93 Handt- molens om Koorn te

506 Volle Tonnen Pulver.

38 Opene Tonnen Idem.
Een groote quantkeyt Mufquet- en

Snaphaan-kogeIs,waar van 't groot

-

fte gedeelte Tonder Tonnetjes in

een Kelder leyt , ook een partye

Loot.

8 Formen om Kogels te gieten.

23 Beurs-tonnerjes.

17 Kardoes- kiften.

1177 Geprepareerde Bomben.
17 16 Ongeprsepareerde Bomben.
21 13 Spring-kogelen , Lucht-koge-

len, of Stinkpotten.

210 Luchtkogelen uyt de handt te

werpen. (fchieten.

<Jj Vyerkogels uyt het Kanon te

1 772 Onbequame Handt-granaten.

128^3 Kanon-kogels van alderhande
calibre.

2 Vaten Salpeter.

1 Vat Swavel.

4.1 Vaten Tarpentijn.

1 Vaten met 1 arpentijn-olie.

15 Vaten Hars.

6 Halve Vaten Idem.
17 Vaten Pek.

8 halve Vaten idem.

5f Rollen gepekt Touw.

j

8 a 9 Rolien fwaar Kabeltouw.

j

Noch een groote quantiteyt gepeckt en
l

ongepeckt Touw.
I 27 Groote Ankers.

37 kleyne Ankers van 130 pondt.
1 6 Scheep wagens.

|
Eenige Mift-wagens en Karren.

: 3 Bequame Blolowagens.

i 2 Voer-wagens.

j
5 Nieuws begonnen AfFuyten.

j

Een groot partye oudten nieuw Yfcr-

;

werk tot het beflaan der Affuyten.

|

Een groote quantiteyt oude Affuyten,
Raden en anders.

! 400 Bylen.

40 Snoey-meiTcn.

31 Zagen.
Een groot meenighte Houweelen , een

goedt partye Schoppen . en een
groot gedeelte Palifaden.

3 Dommekrachten.
4 Spring-fchroeven.

2 Koevoeten.
Een Keten.
108 Yfere HakmefTen.
100 Oude Bylen fonder fteel.

112 Ys-haken.

4 Vaten met Ys-fpooren.

1 Vaatjen Voet-Angels.

3 Tonnen Hoef-yiers.

Een gedeelte 9, 8 a 2 duyms rongen.

Een halve Ton Schiet-fpijkers en ander

kleyn Gereedrfchap.

3 Groote Boorcn.

52 Staven Yfer.

Een groot gedeelte Pinnen , om tot Pa-

lifaden te gebruyken.

ƒ Brandt-haken.

85 Polsflokken.

12 Modder-netten.

Een groot quantiteyt Greynen Plank-

ken, die wierden dagelijks tot de

(x 2) Batte-



Batteryen gebruykt.

Een groot partye oudt Paerde-tuygh.

Ammunitie van Fivres.

Een groote partye Rogge.

1 7 Tonnen Zout.

Een Brouw-keetel.

6 Broüw-kuypen.
a Sakken Hoppe.

Het meef^e gedeelte hier van is in

het Magazijngevonden.

Num°- '6.

Generale Amneftieover Hol-
landten Weft-Vrielhnd:.

Behorende op Pag. 855.

DE Staten van Hol landt en Weft-

Vrieflandt, Allen den genen, die

defen Tullen fien of hooren leien , Salut.

Doen te weten , Dat wy hebben bevon-

den , dat zedert cenigen tijdt herwaarts,

in verfcheyde Steden en Plaatfen van

defenLande zijn ontftaan geweeft veeie

diffidentien en murmuratien tuffchen

de Ingefetenen van de felve Steden en

Plaatfen onder den anderen , en wel

voornamentlijk regens de O/erigheden

en Magifcraten aldair,en dat die voorfz.

diffidentien en murmuratien aanley-

dinge en oorfake hebben gegeven tor

groote difordres en confufien in de

felve Steden en Plaatfen 5 en fnademaal

den voortgangh van dien niet anders

kan cauferen , dan het verderfvan defe

Landen , dat die buyten alle forme van
Regeringe geftelt , en tot hare defenfie,

mitfgaders afweeringe der Vyanden
onnut en onbequaam gemaakt werden,

en dat dien- volgende noodigh is, dat

het felve tijdelijk op het krachtighfte

wtrde voorgekomen , fonderlinge , de-

wijle den Heere Prince van Orange

,

volgens de suthorifatie by Ons aan Sijn

Hoogheyt den 27 van de Maandt Au-
guftus ieflleden gegeven tot wechne-

(16*4)

. . mingevan de voorfz. diffidentien>mur-

muratie, en confufie , onvermindert de

goede naam en faam van de Regenten

,

ioodanige ordre heeft geftelt, als Sijn

Hoogheyc voor den meeiten dienft van

den voorfz. Lande in 'c gemcyn , en
van de voorfz. Steden en Plaatien in

het particulier geoordeelt heeft te be-

hooren : S O O I S T , Dat wy uyt

een Vaderlijke genegentheyt en voor-

forgc , op alles dat tot rufte en wel(lande

van den voorfz. Lande , en de goede
Ingefetenen van dien kan dienen , wil-

lende voorden , met rijpe deliberatie

van rade , naar voorgaande advis van

den hooghgemelcen Heere Prince van

Orange , en op Sijn Hoogheydtsernfti-

ge recommandatie en begeerte, geor-

donneert en geftatueert hebben, ordon-

neren en ftatueren by defen , dat aHes

't gunt ter fake van de voorfz diffiden-

tien en murmuratien , midtfgaders in

de voorfz. difordres en confufien tot

noch toe is gepafieert en voorgevallen

,

van v/at nature en qualiteyt, enbywie
het ook begaan ibude mogen wcfen, fal

zijn en blijven vergeten en vergeven

,

foo ais wy uytonfe rechte wetenfehm,
en fouveraine macht alle 't felve abolc-

ren, te niet doen en vergeven by defen :

Interdiceren dien volgende wel expref-

j

felijk aan alle Jufticieren en Officieren

defer Landen, daar op nu of namaals

j

tegens yemand eenighonderfoek, ca-

!
lange , of vervolgh te doen : Hebben

j

wijders mede naar voorgaande advis

,

|

en op ernftige recommandatie en be-

I geene van hooghgemelte Sijn Hoog-
heyt wel expreflèlijk geordonneert en

[

geftatueert , ordonneren en ftatueren

midts defen , dat voortaan niemandt
van wat ftaat of conditie hy ook foude
mogen wefen , hem fal vervorderen, de
Overigheyt , Magiftraten , Officieren

,

Jufticieren, Schepenen,,Gerechten, en
andere, in wat dienft ofemploy die ook
iouden mogen wefen , foo wel binnen

de
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de Steden als ten platten Lande, met
woorden eenighfinrs te beledigen , of

in de authorireyt en het rcfpect haar

coropeterende te verkleynen, veel min-
der daar toe eenige oorfake of aanley-

dinge te geven of temaken; maar ter

contrarie aan haar alle icbuidige eer en
gehoörfaamheyt te bewij feu , op poene

dat die geene , die bevonden fouden
mogen werden contrarie te hebben
gedaan, daar over lullen werden geftrafc

foodanigh , als naar exigentie van faken

volgens de difpofitie van de befchreven

Rechten en dePlaccaten van den Lan-
de bevonden fal worden te behooren

;

Dat ook niemandt van wat ftaat ofcon-
ditie hy ook ibude mogen wefen , fich

fal vervorderen de voorfz. Overigheyt,

Magiftraten , Officieren , Jufticieren ,

Schepenen , Gerechten , en andere , in

wat dienft of employ, die ook fouden

mogen wefen , foo wei binnen de Ste-

den als ten platten Lande, of ook
yemandt van de andere goede Ingefete-

nen van defen Sraat, onder wat pretext,

fchijn , of voorgeven het ook foude

konnen zijn , lbo wei ten aanfien van
hare Perfoonen ds Goederen , by we-

gen van feyten , of met ge wel tin eeni-

gerhande maniere te beledigen, befcha-

digen , of de felve tot het een of het

ander re forceren of te dwingen , veel

min daar toe eenige Wapenen of ge-

wapent Volk te gebruyken , op pcene

dat alle die gene , de welke bevonden
fullen werden daar a*m hantdadigh te

zijn geweeft, niet alieen de Hoofden,
maar ook de andere , niet alleen de

Mannen , maar ook de Vrouws-perfoo-

nen , die haar daar toe fullen laten ge-

broyken fonder eenige conniventie of

diflimulatie met de E oot lullen werden
geftraft ; en dat van gelijken fonc^r

eenige conniventie of diflimulatie, naar

exigentie van faken felfs ook met de

Doodt fullen werden geftraft- alle die

gene , de welke bevonden fouden mo-

gen werden , met woorden of werken
oorfaak of aanleydinge te hebben ge-
geven , ten eynde de voorfz Overig-
heyt

, Magiftraten, Officieren, Jufti-
eieren , Schepenen , Gerechten , en
andere , in wat dienft en employ die
ook fouden mogen zijn , of de goede
Ingefctenen van den Lande by wegen
van feyten , of metgewelt in hare Per-
foonen of Goederen eenigbuüts bele-
dight, befchadight, of tot yets geforceerr,

of gedwongen fouden mogen werden

,

fchoon de felve de voorfz. actie felfs

met hare Perfoonen niet fouden mo-
gen hebben gcaffifteert, of by gewoont;
Ordonneren en fhtueren mede , dat

alle de goede Ingefctenen van den fel-

ven Lande, indien, buyten alle ver-
moeden, eenige wegen van feyren , foo
wel tegensde voorfz Overigheyt, Ma-
giftraten, Officieren, Jufticieren, Sche-
penen , Gerechten en andere , in wat
dienft of employ die ook Joude mogen
zijn , als tegens eenige van de veorf,;,

goede Ingefctenen fouden mogen wer-
den ter handt genomen, de felve wegen
van feyten, foo veel in haar is, ook
felver , doch op authorifatie of ordre

van de feive Overigheyt , Magiftraten ,

Officieren , Jufticieren , Schepenen en
Gerechten , onder hare Capiteynen en
andere Officieren , gewapender-handt
te verhinderen en beletten de Autheu-
ren niet alleen , maar ook diegene , o ie

haar daar toe fullen hebben laten ge-

bruyken , ook felfs des noodt zijnde,

met dèWapenen aan te taften , aan te

grijpen , en levendigh of dooJt te be-

machtigen, fonder van des te doen in

gebrecke te o ij ven, op pcene van felfi*

anderfmts daar over geil rift te werden ,

foo ais na difpofkie van rechten , en

exigentie van faken bevonden ia! wer-

den te behooren : Hebben nóch voorts

mede n.ur Aoorg^ndc advis en op
e rnftige recoT ma rfd .-.rie en begeerte

van hogh^cnelie :>';ne j loogdeydt

(x 3) Bc"!
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gëftatuëert en geordónneert , ftatueren

en ordonneren by defen , dat alle de

voo/noemde Ingefetenen van den Lan-
de,van wat ftaat of conditie die ook fou-

den mogen wefen,fullen hebben te beta-

len de gemeyne Landts Schattingen en
LaRen, die by Ons tot noodige crèfenfie

van den Lande albcreydts zijn , of ook
noch ingewillight fouden mogen wer-

den ; en d'OntfangersjGaerders^Com-
mifen, Deurwaarders en andere , 's Ge-
meene Landts Middelen vorderende

,

de behulpiame handt te bieden , fonder

de felve met woorden of met werken
in eer.iger manieren te befchadigen

,

beledigen , of in het voorfz invorderen

eenige de minde verhinderinge toe te

brengen , op pcene dat die gene , de
welke bevonden fullen worden , haar

met woorden beledight , ofin 't voorfz.

invorderen belet, of ook niet geaffi-

fteert te hebben , andere ten exempel
aan den Lijve , en die gene , de welke
bevonden Zullen werden , haar met
eenige feytelij kneden bejegent, aange-

grepen , aangetaft of befchadight te

hebben, met der Doodt fonder eenige

conniventie of diflïmulatie geftraft ful-

len werden, want Wy niets meerder
dan de ruft en befchermingervan den
Lande en van de goede Ingefetenen

van dien ter herten hebbende , 't gunt
voorfz. is , alfoo bevonden hebben te

behooren. Gedaan in den Hage onder
OnfenGrooten Zegel den 27 Septem-
ber 1672.

Onderjlondt ,

1 • Ter Ordonnantie van de Staten.

En wasgeteekent ^

Herbt. van Beaumont.

Numo. 77.

Behorende op P<*g: 855.

Generale en Secreete Artij ke-
len van het Verbondt van onder-
linge Defenfie , cuiïchen zijn Key-
fcrlijkeMajefteyt, en de Doorluch-
tighfte Heer Keurvorll van Bran-
denburgh, ten opficht van de Krijgs-

tucht, nu aangevangen, bezonder-
lijk tot de verdediging vanhetHey-
lige Room fche Rij k , en d?onderhou-

ding van de Weflfaalfche Vrede , gelijk

ook tot behouding van de Traèlaten y

in dePyreneen, te Kleef» en te Aken
gemaakt, voor foo veel de Spaanfe
Nederlanden betreft. TeBerhjn ge-
floten op den 2ƒ vanjunii, 1672.

Genera/e Artijkelen.

DE knoop van vriendtfehap fal be-

ftandigh en onverbrekelijk aan
wederzijden blijven. d'Een fal trachten

des anders voordeel te bevorderen , en
fchade te weeren , en hun onderlinge

nuttighéyt en veyligheyt in ernft te be-

werken.

II.

Befonderlijk wordt van nieuws be-

vefüght en vernieuwt het Defenfif Ver-
bondt tuflehen Zijn Keyferlijke Maje-
fteyt, en de Doorluchtighfte Keurvorft
van Brandenburgh, foo veel de Staten

en Landfchappen van weerzijden aan-

gaat , gefloten op den 9 vin Ó&ober

,

1658. en op, den 10 van May-maandt

,

1666 • voor andere tien Jaren, na 't ver-

loop van d'eerfte tien, bevefligc en uyt-

gebreyt,fonder dat men heeft te achten

dat'erin eenigh Artijkel,Punt, of Pun-
ten yets is veranderc , als in de genen
over de welken hier wijder en breeder

is verdragen.

III.
Het ooghgemerk vandft nieuw ge-

maakt Verbondt is , dat iïOfvabrughfe

Vrede ongequetfl onderhouden, en door
nie-



Diemant, wie hy ook is, door eygen au

thoriteyt verkeerdelijk verklaarc en

uytgebrey t-fou worden , en op dat men
met onder eenigefchijn tegen de Key-

fer, tegen 't Rijk, en tegen deffelfs

openbare Vrede , en daar benefrens

tegen d'eed, daar mee yder aan de Key-

fer, en aan 't Rijk verbonden is , eenige

verbonden fou maken, of, indien zy

gemaakt zijn , dat zy wechgenomen
en vernietight fouden worden; daar

beneffens , op dat niemandt der gener,

die de gefeyde Weftfaalfche Vrede

gemaakt hebben , of vandemedeftaan-

ders der gedachte verbonden , of van

yemandt anders , wie zy ook fouden

mogen wefen , om de Standen van

'r Rijk , die de gefeyde Weftfaalfche

Vrede onderhouden , ofdire<ftelijk,of

indirecteiijk eenige vyantfcbap, nadeel,

overlaft of verhindering, fooveel hun

peiioonen, Staten , goeicren en vey-

ligheyt aangaat , of door fich ielven

,

of door anderen, fou aandoen. Maar
indien men yets hier tegen doet, fon-

der naar vriendelijke afroaning te luy-

fteren , foo fullen de fteurdei s tulïchen

dat van de Vrede, door de Wapenen
van weerzjjden , tot behoorlijke vol-

doeninggedwongen worden.

Aan alle de Deelgenoten van defe

pacificatie wordt toegelaten n\:h ni-

maals , op gelijke voorwa reen , en

mer behoorlijke toefterhmingh van

weerzijden , in dit verbont van onder-

linge def-nfie te voegen i gelijk ook
in 't believen van de Heeren van Span-

ien fal ftaan, mee daar in te treden.

V.
Dewijl het d'intereft van 't geheel

Rijk is , dat de Vrede, foo wel te K/eef,

als in de Pyreveen , en t
yAkm , voor de

befchutting der Spranfche Nederlan-

den , gemaakt, bondigh en ongequetft

blijft, foo fullen dcfe beyde Verbont-

makers , bevorderen , en fich onder-

dó»
ling verbinden, dat alle defe gemaakte
Vreden in hun geheel , en ongequetft
blijven, of datzy, foo yemandt daarte-
gen komt te doen , herftelt worden,
mits dit d'Agreffeur en Vrede-breker
behoorelijk voldoening fal geven.

VI.
Wijders , dewijl'cr een verdragh tuf-

fchen de Doorluchtighfte Keurvorft van
Keulen , en ds Stadt Keulen gefloten

,

en , volgens behoorlijk recht , van zijn

Keyferhjke Majefteyt gemificeert is,

foo hebben de beyde gefeyde Contra-
deerdersgefamentiijkallebehoorelijke

hulp-middelen te verwachten.

VII.
De beyde Verbontmakers fullen, fco

de noodtifakelijkheydt fulks vereyfehen,

hun Raden en Wapenen te famen voe-
gen , om alle invallen , gewek , of con-
trairs te weeren, en niet ophouden
tot dat'er behoorelijke voldoening is

gegeven.

VIII.
Men fal dieshalven van weerzijden,

tot onderhouding van de gemeene ruft,

een Heyr, foo te Voet, als te Paert,

met defz aangevange handeling over

een komende ; Beneffens alle nootfa-

kelijketoerufting ten Oorlo^h , onder-

houden.

IX.
En dewijl zijn Keyferlijke Mrjefteyt

een Provifio?teel Verkondt "jan Defenjïey

met eenige Keurvorften, en Standen

'van 't Rijk gdlotcn heeft, foo fal de

Keyfer , foo veel als in hem is , bevor-

deren en bewakkeren , dat de gefeyde

Keurvorften en Standen mede hier in

treden.

X.
Geen van de beyde Gecon federeer-

den fal vermo ;e faak vanbe-

lang te doen , of eenige verdrach van

Vre^e, of beftantaantegaan , dan ge-

famentlijk met maikanderen, en met

toeftemming van d'ander.

X I. Dit



XI.
Dit Vcrbondt fat ten minden 10 Ja-

ren duren , van dele hedigen dagh af

}

en als defe tijdt verftreken is , of ook
verder , foo lullen de beyde partyen

,

die nu tradleeren , van wijder verlen-

ging en uytftrekking van dit Verboet

,

naar vereyfeh van faken , verdragen.

Secreete Artijkelen.

I.

DE Stadt Keulen , fal voor alle din-

gen , door onderlinge beradingen

en byitandc, verforght worden. Sijn

Kcyferlijke Majefteyt fal binnen de

tijt van fes eerflkomendeMaanden,van
dele hedige dagh af te rekenen , een

Heyr van x 2000 Mannen , foo te Voet,

als te Paerdt , vergaderen , en op de

been brengen , om het lelfde met Wa-
penen , en alle Krijghs-rufting , en met
Gefchut, tot fuik een macht noodtfa-

keiijk, verforgen. De Keurvorlt fal

ook een Hey r vaerdigh houden , te we-
ten van iioco Mannen , fooRuyters,

als Voet-knechten, alle met gelijke toe-

ruiling verfien.

II.

Men fal niets van groot belang on-

dernemen , dan met gemeene toestem-

ming.
III.

Wat de Godts-dienft , en de Kerke-
lijke Staten van't Keyferrijk aangaat,

de dingen , die in de Weflfaaifche Vre-

de begrepen zijn , en al het geen , dat

het gefeyde punt van de Gocits dientt

betreft, fal in de tegenwoordige ftant

gelaten worden : Invoegen dat'er niecs

in d'Aerdts-bilchdommen , Abdyen,
Prooftcyen, Commanderyen , en in

eenige andere Goederen en Beneficien

verandert fal worden , fonder eenige

ftheydingin deelen , veel minder een

algemcene vervreemdingh : Maar zy

lullen voor het Reomfch Keyferrijk ,

(168)

en voor het Katholijk geloof bewaar
worden , fonder dat men ook de rech-

ten van verkiefing, aan deCapittelen

behoorende, eenighüns fal turbeeren ,

of fleuren.
IV.

De Stadt Br«men , en des felfs on-
derhoorigh Landt en Onderdanen ful-

len ook hun tegenwoordige ftaat , vry-

heyt , rechten en privilegiën behou-
den, fonder verhinderingjfoo in 't Ker-
kelijke , ais in de Politie.

V.
Dewijl ook door de conftitutien van

't Rijk klaarüjk geordonneert is wat aan
d'uytheemfchen in 't Rijk , foo veelde
veriamelingh van Krij^hs-lieden , en
hun deurvoering en inlegering aangaat,

geoorloft is , of niet, foo lullen de beyde
Verbondt-makers niet toelaten dat 'er

in defe en diergelijke dingen yets tot

nadeel van de Keyfer, of van 't Rijk,

of tegen de gemeene Vrede gedaan

wordt , of dat men d'opperile rechten

van zijn Keyferlijke Majefteyt , offijn

waerdigheyt en authoriteyt eenigh na-

deel aandoet.

VI.
En dewijl door 't Weflfaalfch Vrede-

Inftrumcnt, en door d'andere Wetten
van 't Rijk verforght is, hoe verre het

aan de Keyzer , of aan yder der befon-

dere Standen geoorloft , of niet geoor-

loft is, totd'Oorlogh in de Staten van

anderen, of tot aantaiting der Uyt-
heemfchen te befluyten , of aan te van-

gen , lbo fal men van weerzijden met
alle behoorlijke middelen bevorderen

,

dat'er niets hier tegen van eenige ftant

van 't Rijk gedaan of aangevangen
wordt.

VII.
Het geen dat in 't vijfde Artijkel van

't openbaar verbondt gefeghc en ver-

dragen is, foo veel de Vrede aangaat,

die in de Pyretiecriy en te Aken gemaakt,

is, d« fal j ten oplicht van zijn Kcur-
vorftc-
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vorftelijke Doorluchtigheydt i defe

verklaringh hebben, dat, indien het

noodtfakelijk fal worden de gefeyde

Vrede niet de Wapenen te verdedigen,

hy die binnen de tijdt van vier eeritko-

mende Maanden , gefamentlijk met de
Keyfer , naar zijn vermogen , fal doen

,

met defe hoop, dat de Catholijke Ko-
ning , tot vergelding van defe garantie

,

aan de Keurvorft , foo hy binnen de
gefeyde tijdt door de Wapenen aange-

taft wierd, gelijke onderftandt fal be-

wijfen ; gelijk ook zijn Keyferlijke

Majefteyt , indien het noodigh is , fijn

gedienftigheyt daar toe by de gefeyde
Catholijke Koningh fal aanwenden.
Maar indien , na 't verloop van defe

vier maanden , de noodt vereyfchte dat

de gedachte Vrede met de Wapenen
onderfteunt en onderhouden wierdt,

foo fal de gefeyde Keurvorft wel hier

aangehouden zijn, doch niet anders,

dan naar het voorgaande en beflote

Contract tufTchen de Catholijke Ko-
ning, en de Keurvorft, foo veel de
middel en redenen van de gefeyde
Vrede t'onderhouden aangaat.

VIII.
De Keurvorft fal bevorderen dat de

Doorluchtighfte Koningh van Deen-
marken , het Huys van Brunfwijk , van
Heffen- Gaffel , en anderen ook in dit

Verbondt treden.

Dit alles is gefloten tuffchen de Vol-
machtighden van zijn Keyferlijke Ma-
jefteyt , en van zijn Keurvorftelijke

Doorluchtigheydt, uyt kracht van de
volmachten, en beveelen, door hun
Principalen aan hen verleent , en van
weerzijden gewiffelt , onder de Ratifi-

catie van zijn Keyferlijke Majefteyt,
en Keurvorftelijke Doorluchtigheydt

,

die de Volmachtighden van wederzij-

den binnen de tijdt van vijf weken, van
defe dagh afre rekenen , beloven te le-

veren, entewiffelen. Tot beveiliging

van 't welk dit Inftrument door de

Heeren Volmachtighden ondertekent,
en met hun zegel bezegelt is. Te Ber-
lijn, demj vanjunii, 1672.

Numo. 78.

Behoorende op Pag: 856.

Tra&aat van Verbont tuflchen
fijn Keyferlijke Majefteyt,en de Ge-
nerale Staten der Vereenighde Ne-
derlanden, in 's Gravenhage, op den
*f van Julius, 1671. gefloten , tot

onderhouding van de Kleeffe Vre-
de, en tot weering van dat yemandc
yers tot nadeel van de Weftfaelfe
Vrede, of conftitutie van 't Rijk, fou
aanvangen.

DEwijl fijn Keyferlijke Majefteyt
ernftelijk van de Vereenigde Ne-

derlanden, en van der felfder Generale
Staten verfocht is , dathy deguarantie

van de Kleeffe Vrede, in 't Jaar \666.

gefloten,uyt kracht van fijnKey ferlijke

declaratie,in 't felfde Jaar te voorfchijn

gekomen , fou bewijlen , en hem , of
hen, die daar tegen gedaan hebben, tot

reden , en tot onderhouding van de ge-

feyde Vrede parffèn ; en dewijl zy daar

beneffens verfocht en aangehouden
hebben dat het aan de Standen van

't Rijk niet toegelaten fou zijn Oorlogh
tegen hen te voeren , voornamelijk

dewijl zy van het Rijk voor deelgenoo-

ten van de Weftfaalfche Vrede ge-

noemt zijn : Zoo is men tuffchen bey-

de de partyen op defe volgende wijfe

verdragen.

r. Dat zijnKeyferlijkeMajefteyt,om

de Kleeffche Vrede te doen onderhou-

den , en te bevorderen dat 'er niets te-

gen de Weflfaalfche Vrede, of tegen

de conïlitutien van 't Rijk aangevan-

gen fou worden , fijn Heyr, uyt 5*000

Ruytcrs , en 7000 Voet -knechten

beft'aande , en met genceghfaam Ge-
fchut, en andere noodtfakelijke dingen

(y) voor-



rociHién , met de Keurvorft. van

Brmdenburgh te famen fal voegen. En
dewijl a-iiT de hoogh-gedachce Keyfer-

lijke Majefteyt ernftighlijk verfocht is

dat hy het bedonge getal der Krijghs-

lieden, om defe ooghmerkente lkh-

telijker en veylighlijker te bekomen
fou believen te vergrooten , ten min-
iten tot andere 12000 Mannen, foo ver-

klaart hy by defen , dat hy, boven de

geieyde ee rite 12000 Mannen, niet al-

leenlijk andere 4000 by de gefeyde

Troepen van de Keurvorft van Bran-

denburgh fal voegen , maar voortaan

bevordt-'-cn dat men , indien de ftandt

en veyligheyt der Erf- Koningrijken en
Erf-Landtfchappen fulks toelaten , of
jiiden, noch veel duyfcnt fal konnen
by voegen , om 't getal van geheele

24.000 vol te maken.
2. Daar en tegen fullen de Staten der

Ver^enighde Nederlanden , tot ver-

lichting van defe latt, voor het voor-

gedichte Heyr, 44.000 Mannen uyt-

makende, alle maanden betalen45ooo
Rijksdaalders, te weten op defe vol-

gende wij fe : Indien Zijn Keyferlijke

Majefteyt, met-de Keurvorft van Bran-

denburgh van fijn zijde, 24000 Man-
nen te famen heeft gevoeght, foo ful-

jcn de beloofde 45-000 Rijksdaalders

mamdeüj k in 't geheel aan hem betaalt

worden. Maar indien het getal der

Keyferlijke Krijghs-lieden , die byge-

voeghtfouden worden , minder wierd,

foo lal alleenlijk van de gefeyde 4.5000
Rijksdaalders, die yder maandt te be-

talen zijn, foo veel afgetrokken wor-
den , -als de proportie van het gebreken-

de getal, tot geen 24000 Mannen op
klimmende, la! aanwijfen 5 en by ge-

volgh lui 'en de Vereenighde Staren

voor die \6000 Mannen , die zijn Key-
ferlijke Majefteyt by de gefeyde Keur-
"orft van Brandenburgh fal voegen,
j?e:alen niet de geheele fomme van

oö Rijksdaalders, maar alleenlijk

(lp)
van 30000 Rijksdaalders , de welken}
gelijk gefeght is, vermeerdert of ver*

mindert fullen worden naar proportie

van 't getal der Krijghs-benden. En op
rekening , of tot afkorting van defe

fomme fullen iy bevorderen dat men te

Amfterdam , ofte Hamburgh de fom-
ma van 200000 Rijksdaalders voor het

voorfeyde Heyr fal tellen , foo haaft

Zijn Keyferlijke Majefteyt het feifde by
de Keurvorfr, van Brandenburgh ge-

voeght fal hebben ; en met d'anderc

maandelijke betalingen fullen fy conti-

nueren de fclfden ter behoorlijker tijdt

te betalen , foo lang deiê beroerten

duuren.

3. Daar en tegen beloven de Veree-
n igdeNederhnden,en de voorgedachte
Generale Staten, dat zy, felven ook,
foo fy daar toe verfocht worden , hun
Wapenen, en een Leger in 8000 Paer-

den , en 11000 Voet-knechten be-

ftaande , by 't Heyr van de Keyfer > en
van de Keurvorft (lillen voegen, en toe

het gefeyde ooghmerk tot aan 't eynde
van d'Oorlogh ageeren, en dat zy, zon-

der toeftemmingh van de Keyfer en
Keurvorft, geen Vrede fullen maken.

4. Indien 'er Vrede volgt tuffchen de
genen, tegen de weiken de Staten nu
Oorlogh voeren , foo fal de Keyfer , de
Keurvorft, en d'andere Bontgenooten
in de gefeyde Vrede-handeling inge-

voegt worden, en meteenen dat hetge-

oorloft fal zijn aan de Keyfer, en aan de

Vorften van 't Rijk garantie te verlee-

nen. En indien , na dat de Vrede op
de gefeyde wiife gemaakt «31 gevolght

,

en defe Oorlogh tuftchen zijn Chrifte-

lijkfte Majefteyt en de meergedachte
Generale Staten geëyndigbtis, eenige

Voriten of Standen van 't Rijk , en an-
dere Koningen en machten zijn Key-
ferlijke Majefteyt , of de gedachte Ge-
nerale Staten met Oorlogh aantaften ,

foo fullen zijn Keyferlijke Majefteyt ?

en de Staten der Vereenighde Neder-
landen,
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landen , binnen de tJjdt van twee maan-
den , van die dagh af te rekenen , daar

in het verfoek gedaan wordt, tot on-

derkant van de geen , die met Oorlogh
aangetaft wordt , 4000 te Paerdt , en

8000 te Voet fenden , totdat de Vrede
herftelt fal zijn , of, in de plaats van

de gedachte onderftandt van Krijghs-

volk , een fomme gelts , overeen ko-

mende met de felfde onderftandt, te

betalen ter plaats , die van partyen aan-

gewefen fal worden , in welker keur

het fal ftaan of zy ten deel , of in 't ge-

heel liever geit, of Krijghs-volk willen

hebben : Doch echter op defe voor-

waerde , dat de party , aan de welke on-
derftant gefonden fal worden , tot ver-

lichting v^n de laften , aan de party , die

onderftandt fent , maandelijk 4.J000
Rijksdaalders lal tellen.

?. Het fal ftaan in believen , foo wel
van zijn Keyferlijke Majefteyt, als van
deStacen der VereenigdeNederlanden,
aan de welken , uyt kracht van dit Tra-
vaat , onderftant gefonden fal worden

,

de gefeyde onderftant in 't geheel , of
ten deel niet te vorderen ; en yder der
partyen , diegoet gevonden heeft d'on-

derftant niet te hebben , ofte verfoe-

ken , fal vry zijn van de fomme gelts te

betalen. Geen der beyde partyen fal

ook vermogen met de gemeene V yant

€cn\%Q fchorjffmg der Wapenen te maken >

dan gefamenrhjk, en met toeftemming,
fbo wel van zijn Keyferlijke Majefteyt,

als van de voorgedachte Staten. Doch
indien de faak voorviel dat men goet

vondt tot de Vredehandeling, of tot her.

maken van beitant of Treves toe te tred-

den , foo fal geen van beyde partyen

vermogen , fonder gemeenmaking van
dender, defe handeling aan te vangen ;

en d'een fal voor d'ander , in de felfde

tijdt , daar in hy voor fich felf fpreekt,

macht en vermogen , vry geleyde en
nodige verfekertheyt bevorderen om
Zijn Volmachtighden ter plaats , die tot

,
de handeling gefchikt word , te fenden.
Wijders , d'een fal aan d'ander , en de
Minifters van weerzijden gevolgelijk,

en t allen tijden die dingen , die daar
voorgeftelt fullen worden , aan mal-
kander deelachtigh maken ; en geen
van beyde fal tot beiluytingvan Vrede,
of beitant, of Treves voortgaan , dan
mee d'ander in de voorwaarde van de
Vrede te betrekken , in te fluyten , en
vernoegingh voor hem , foo veel als

mogelijk lal zijn , te bevorderen , ar
te gelijk een felfde recht , als voor hem
felf, en de felfde vryheden, uytfonde-
ringen , en voordeden te bedingen,
'ten waardaar na tuuchen hen ander*
wierd verdragen.

6. Geen van beyde partyen fa! ver-

mogen, geduurende dit Verbont , met
andere Koningen , of Vorften eeni^h

Tractaat aan te gaan , dat tegen cic

tegenwoordlgh verdragh ftrijdt , of her
felfde op het minfte vermindert. Maar
indien echter andere Koningen of Vor-
ften hier in begeeren te treden , ƒ00 ül
dit met gemeene berading en toeftem-

ming van zijn Keyferlijke Majefteyt,

en der Vereenighde Staten gefchieden.

7. Ditdefenfif Verbondtfal . oJaren
duuren. Doch indien zijn Keyferlijke

Majefteyt dit voor meer Jaren belieft

uyt te ftrekken , foo fal hem dit voor

de Ratificatie vry ftaan : £n d'onder-

gefchreve Minifters van zijn Keyfer-

lijke Majefteyt, en de Gedeputeerden
van de Staten der Vereenighde Neder-
landen beloven , uyt kracht van de Vol-

machten, aan malkander vertoont, dat

zy zijn Keyferlijke Majefteyt , en de

Staren der Vereenighde Nederlanden

de dingen , die hier voorgefchrevea

Zijn , getrouwelijk fullen doen nako-

men, en uytvoeren, doch alles onder de

Ratificatie van fijn Keyferlijke Maje-

fteyt , en der gefeyde Staten der Ver-

eenighde Nederlanden, die» gelijk zy

beloven , binnen de tijdt van twee

( y z)
,

Maan-
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Maanden, ofeerder , indien het moge-
lijk is, fullen vertoonen. Gedaan in

's Gravenhage, den 15 van Julius,iÖ7x,

*#. 4e rifiU. Stavemfe.

tyrtcht. Jsbr, vk» Vitrfen, t.

Verklaring van het Tractaat , in 's Gra-
Yenhagetuiichcn zijn Keyfetlijke Majefteyt, en
de Staten det Verecnigde Nederlanden, op den
*5vanjulius, 4672, gefloten.

DEwijl inhet tweede Artijkelvan het Tractaat,

tuflehen de Minilleis van zijn Keylerlijke
j

Majefteyt . en de Gedeputeeiden van de Staten der !

Vereenighde Nederlanden gefloten, verdragenis, !

dat de hooghgedachte Staten voor het Heyr, dat
'

daar, en in de voorgaande Artikelen uytgedrukt
is, ofnaar proportie van de Hcyr-krachten, t'Ara-

iterdam , of te Hamburgh een fomme van 200000 i

Rijksdaalder fuïlen doen tellen, lbo haaft zijn I

Keylerlijke Majefteyt het felfde met het Hcyrvan
\

de Keurvorft van Brandenburgh te famen gevoeght
j

fal hebben, en met d'andere maandeüjke lullen .

:

continueren, de felfde . ter behoorelijke tijdt, foo I

langh dele beroerten duuren, te betalen ; Soo heb-
1

ben de voorgedachte Gedeputeerden der Staten

verklaart, dat de hooghgedachte Staten wel alle

vlijt fullen aanwenden om het geen , dat tot ver-
|

Ikhtingh van de laft van 'tgefeydeHeyr, of naar
\

.
proportie, al Ie Maan en, volgens het gefeyde Tra-

j

c~Laat , belooft is , te doen betalen : Maar dewijl zy
voorfien dat dit , in defe ftant der laken , aan de Ge-
nerale Staten leer lwaar fou vallen , !oo hebben zy
uyidrukkelijk-beiuyglu , dat d oprechte meeningh
der felfde'Siaten is, datzy het geen, 't welk zy
riet metgereet geilt konnen bc alen , met handt-

ichrifien en behooielijke Obligatien aan zijn

Keyferluke Majefteyt, of aan de genen,' die

gcltelt zijn om de penningen t'ontfangen , te

.leveren, loo uytde gemeene naam , als naar yders

quoten in 't befonder , te weten der Staten van

Ilollaudt , Zeelandt, Vricflandt, Gtoeningen en
Ommelanden, onder belofte van foodanigc renten,

als aan 3ndere Schult-eylfchersderfelfder Neder-

landen betaalt u orden , ofvoortaan fullen worden
betaalt.

Wijders , d'obl j«a' ie van met geit te betalen , of

F Midi fc lui f en , of obligatien te leveren fal met
d'ee.fte van September begin hebben; doch in

gut voeden , dat de K ijghs-benden van zijn Key-

fevliikc Majefteyt, gefamcnilijk met die van Bran-

dt tibiugh , om de gefeyde ooghgerrerken van het

eerfte Aifi,kcl van het onlanghs gedacht Tractaar

tebereyken fullen voortgaan met t'ageren, ofaan

de gtenfenvan 't Rijk, ofaan de T^/» , of aan de

vMaai, of aan ie W/ir, met het Heyt tot verdedi-

ging der gefeyde 'Vredehandelingea t'onderheu-

den, of, indien de nootfakelijkheyt of reden van
d'Ootlogh niet vereyfcht dat het Heyr in een der

gefeyde plaatfen by malkander blijft , met tcgeu

de genen t'agcren , die de Weftfaalfcht of IQeeffch*

Vrede fullen breken , naar dat de nu voorgedachte
vereyflehingh van d'Ootlogh toelaat. Dewijl ook
in 't derde Artijkel begrepen is , dat de Staten , en
de Vereenighde Nederlanden hun Wapenen ea
Heyr, uyt 8000 Mannen te Paart, en 12000 te Voet
beüaandc, foo zy daar toe verlocht worden, by het
Heyr van deKeyfer, en van de gefeyde Keurvorft

fullen voegen , en rot het gefeyde oogemerk laten

ageren, of, indien de Reyl'er , en deK.eurvorft dit

beft oordeelen , gehouden welen hun Wapenen
elders te keeren , foo hebben de Keyfer , en de
Staten goetgevonden defe verfamelingh dus uyt te

leggen , dat men verftaat dat defe bewerkingh vol-

daan fal zijn , foo de gedachte Staten hun geleyde
Krijghs-'benden, op hun gedaan verfoek , met de
gevolghde oveilevenngh en vetwifleling van de
Ratükatie , met de fCeylerichen en Brandenburgh-
lchen te famen fullen voegen , of de Vyandt , of
Vyanden, te weien de genen , die tegen de Weft-
faallche, of Kleeffche Vrede fullen doen , of der
felfder guaranüe beletten , aantaften,of door divcr-

fien, ofopalderhande wijlen, naar dat het beleyt

van d'Ootlogh uyt ondetlinge berading van weec-
zijden lal dienftigh vinden, ageren.

Wijders, de ware meening van het vierde Artij»

kei is, da; de hooghgedachte Staten geen Vrede,
fonder toeftemming van de Keyfer en Keurvorft
fullen maken , dan op d« wijle , en in de forme , in
het vijfde Artijkel van het gezeyde Tractaat uyt
gedrukt; dat is dat zy niet alleenlijk beyde inde
Vrede ingeQoten zullen worden , maar ook dat
aan hen reële en dadelijke herftellingh van al

't geen, dat hen, na de Ratifi.atien op dit Verbont
gevoight , door de Vyanden, o c

Vyandt, (namelijk
door de geenen , die tegen de Weitfaalfche Vrede
de Keyzer zullen iantaften , o f de K leefteil e Vrede
breken, ofdei zelfder guarantie beletten) afgeno-
men en ontvoert zal zijn gedaan , en in d'andere
dingen, zoo veel als 't mogelijk is , fatisfactie be-
vordert fal worden, 't en waar ty namaals anders
onder malkander verdroegen.

Wy ondergefchreve Minifters van zijn Keyzer-
lijke Majefteyt verklaren door defe tegenwoordi-
ge, dat het Tractaat, heden tuffchen ons., en de
Gedeputeerden der Staten van de Vereenighde
NeJerlanlen gefloten, niet anders vetbinden, en
bondigh wezen zal , dan onder de Ratiiicatie van
de voorgenoemde declaratie, die van zi n K.eyzer-
lijke Majefteyt , en van de hioghge Ja:hte Staten

,

gezamentlijk met de Ratificatie van bet gezeyde
Tractaat, gelcvert zal worden. Gedaan in 'sGra-
venhage.dcn 2 van September, 1673.

2? . de rjftla, U , Kjamprtfhr,

E Y N D E.

RECI.



REGISTER
*D E S E SBOEK S-

A,

Ardenburgs lof, en befchryving.

728. verval omtrent de fortifi-

catie, en het Magezijn. 719,

kleine befettingvancouragieus

volk, datkontichapvan d'aan-

komende vyant krijgt, ibid. word heftig-

lijkbe'ftormt, en doet met grootc dapper-

heit de vyant tot twee malen afftaan. 730,

haar vrouwen lofwaardig. ibid.

Abkoüde van de Franichen in brant' ge-

fteecken. 818. ten tweede maal gheten-

teert. 819»

Ach^i houden 't voor fchande de vyant

door verradery te bedriegen. 3 7 f.

AfTE in Vrankrijk gepubliceert , tot voor-

deel, der' Nederlanders in fijn Rijk. 341
van neutraliteit , door de Keurvorft van

Keulen gepubliceeit. 55-7.

Advysen van Conde'en Turenne, die te-

gen malkander ftrijden , in Maeftricht te

belegeren. 3^3. der Heden van Hollant ver-

icheiden over -het tracleeren met de Ko-
nink van Vrankrijk. 644- 649. óyo. 6/3 en

de volg. van de Groot. 6ƒ4.

Afslag in de Obligatien op de Comptoi-
ren. 637.

Ai. exander d'H inyossa, Capitein

binnen Wefel, ftook-tde woedende wijven

aan tot de flad aan de Franichen over te

geven. 400. 't welk hem namaals het leven

keft. 401.412.

Alliantie» by de Staten niet gen jeg
j-em.iakr, • 183.

Alter »tie, zoek Verbaastheit
A .'.; b 3 o R i x de Stichter van E^merik.427.
Ambitie hoe krachtig 1 57. Ambitie der

Franichen. ibid. des Konings van Vrank-
i>jk , tn de gruwel daar af, 343

Amersfoort ontfaügr,. Franfche Sauve-

gard:. 477.

A m e y d e van de Franfche ingenomen.820.
en vei brant. 8 2I ,

A m s t e r d a'm s lof wegens de Juftitie.

231. vigilantie in het toeruften van hun
Oorlog- fchepen. 364. haar pradtijken om
de zelfden over 't Pampus te brengen. 36 f.
voorgeflagen om deStoel van d'Oorlog daar
te planten. 45-2. 's Lands Comptoir word
daar gebracht. 4^3. toeleg der Franichen
op deze ftad , toen in flechte poftuur zijn-
de. 474. tot de vergader- plaats der Staten
voor geftelt. 639. fpreekt mannelijk tegen
de handeling metVrankrijk. 644. haar ge-
committeerden weigeren volle macht daar

toeteverleenen.6"4r. Lof vanjiuh Heeren,
en mannelijke moed in defe uitterfte noot.

647. 648 protefteert tegen de bezending,
en doet door de penfionaris Hop een krach-
tige aanfpraak. 649.6^0. fpreekt van nieus
tegen her verhandelde. 6y3. füfpecteert

eenige Regenten. 6S7. fchel d Prins Mau-
rits , in het deur- trekken , voor een verra-

der. 68 S. word gepaait door een loffelijke

rcfolutietottegenweer. ibid. rarjd eenbuiv
germeefter asn 6S9, oploop 'by de regu-
liers tooren, en in 't noortfche böfch. 690.
recht een munt op by provifie. 704. ver-

feekert in tijts Inarfht van buyten , met
2I les onder water te zetten, en leggen van

forten, Sec. j^C.jcj. met verdubbelen van

Wacht , en opmaken der wallen. 708. 709.

verbied den Franfchen de ftat , en iiJt

ordre tegen brant ('richten in cefcheeren,

710. ontfangt fijn Hoogheit. 71 1. minder
ontroert, dao de.mdere Heden, en voorna-

melijk omde Statsfieu'tels. 746. t'iamen»

rotting voor 't huis van de luigermeefter

van de Pol. 747. 748. de roagittraat omflaat

z ; ch van der. gering, daar fijn Hoogheit

eenige verandering in maakt. 749. ftelc

ordre tegen d'inbreeking der Franfeheu

te Bodegrave, tn veel burger-officieren

C y 3 ) bieden
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bieden hun dienf! aan. 8+4. gelijk ook veel

burgers. 84?. zend Mariniers en boots-

gezellen naar Alphen , en ftek oröre tégen

allarmen, 5cc. ibid.

s. A n d r 1 e s s c h a n s , van wie , en waar
tos gebaut , en in hoedanige ft j st op d'aan -

komft der Franfchen. 486. Word opge-

eifcht. ibid. weigert twee Compagnien
,

tot haar afliltentic komende, in telaten,
en ontfangt de Franfchen op 'capitula-

tie. 487.
Aristocratische Regeerince

vervalt lieht in een Oligarchie, of in een

Monarchie. 17. Ariftocratie in Nederland
ingevoert door dry midden, tegens de in-

tense van de Gemeente, z 54. Z] y. en ver-

viel in een Oligarchie, en in een Decemvi-
ratus. 14$.

A r l 1 k g t o n en Buckingham naar Hol-
Jant in ambaflade gezonden. 641. zoek

Buckingham.
Arnhem befehreven ; flechte gefteltenis

van fortificatie eugarnifoen 463. weigert

.
de timmeringen buiten af te breken , en
word van Turenne belegert , en opge-

e;{cht 464. d'inwoondersfcheppen moed,
en bieden tegenftant. 46/. de ftat weer op-

geëiCcht.ibid. contufiedaarbinnen.en ftilt

ftant van wapenen. 466. aan deFranfchen
overgegeven. 467. eed , de Magiftraat arge-

vordert. ibid.

Arrogantie van Aubery. 1 3 7. van Tre-

lon. 171.

A t t 1 l a overftroomt en verwoeft met zes

legers byna geheel Europ;?» 361.

Augmentatie van een Staat hoe
verre die geoorloofr. is. 1.

A v l v a , overfte van 't Vriefïche heir j zijn

voorzichtigheit in zijn belcit. ƒ08. koomt
binnen Groeningen. 79 3

Avtzingers prophetye van d'inval der

Franfchen ia NederUnt. 777. 778.

B.

"D A l a n c E tuflehen Vrankrijk en Span-
*-* ;sn .64. die wort van Engeland vaft

gehouden, ibid. Bahnce van de macht
eer Staten, tegens die van hr.re Vyan den.

STER.
JU. die Balance toont voorheen het fucecs

van den Oorlog. 3 1 1
.

3 iz.

Barnevelts Factie, word door Pi ins

Mauritsgeii'-mpt. HZ
de Baron o e Hovolich, Neef van

d'Ollèrysgemalin,koonn binnen Rijnberk.

376. zijn verdicht voorzoek in 't open-
baar* 377, word van d'Ofleiy uirgeleid,en

de defecten der fortificatie aangewezen.ibid

BassuM" Commandant binnen Rijnbeik.

37/. van ven ait aangesproken. 377. hoe

hy zich verantwoord, ibid. ontfangt Duras

binnen de fhv, 378. treed in conferentie

met hem, 3 79. zijn voorfcel in de Krijgs-

raar, op/t overgeven van die p1aati.3^c»

geeft de ftat over. 381.

Vanden Berg, het lantdoordc Franichen

verwoeft. 8(7.

Bergen op Zoom, en des zelfs geftel-

tcnis. 721.

Beroerte te Dordrecht. 677. en devolg.

te Harelem. 6Sz.683. te Velft. 684. te

Leiden. 68
f.

en de volg. t' .stmferdam 687,

en de volg. ter Gotide. 690» en de volg. te

Rotterdam. 693, en de volg in Zeelant. 698.

te Zierik\ee. ibid. te Vlifiingen, 609 te

Middelburg, ibid. te Dordrecht. 737. a
Haarlem, ibid, en 736. te Delft. 739. te

Letdeti.j^i.t'^mfltrdain.j^.ter GouJe.j et.

te Rotterdam, ibid. te Vlifiingen.yf^. re

Middelburg» 7 (6. en de volg. in 's Gravtrtha-

ge. 7 f 8« en devolg.

Beschrïving van Orfoiu 368 van R jr'tf-

btfk 37} endevolg. pm Burtk. 381. van

Wefel. 390. en de volg. van de Lipperfchans.

39j\ vandeitat Rees. 413. endevolg. van

Emmerik. 417, en de volg- van *s Herenberg,

en van DmerKW. 434. van Grol. 43e! van

Brevoort. 44 1 . van Löchem. 44^.446. van

de Vloten der Engelfch;n en Franfchen. 446".

• van Arnhem. 463. van Knodfinbarg. 468.
van Schenkenfchans. 471. e» d> w/g. van
Naarden. 47 7 . van T/<7.48:>. van de Voorn-

fchans. 43 f.
van S. *4ndrinfchans. 4S0.

van Doesburg. 489. van Zutphen. 499. f 00.

van 't Huis te Gennep, f 10. van delta: Gr<*-

pr. /i2. van K':mrvegen , en des zelfs ont-

heit. 5-16. 5-1 7. van de fchans Crevekeur.

i"2f. van Engelctifcbans. f17. van £«»»-
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lStï$«! vinD^r^r. van £&>**».

0i. f65. vanfi.'èj:^. J64. f6f. van Har

denvijk. <;66. van Swol. f71. van Cm-
pc?:, ƒ89. van Coevcrdem. 6ot. van ^frr-

denburg. 7 17;. van Gromingen. 781. c« ^
^0/". van Élokiyi'. S03. van Svarte/luis..

8Z2« van Cuminiec Vodolfki. 8é<5.

van BniNiKG en ra.'d de handeling niet

Vrankrijk af, en vertoont degoede imcn

tievan Monterey. 6f6.

Biter-Vokst tnet den P.Js - Graaf in

difpuir, 189. tjeyprén van de Fr? niche aan-

gefoeftf» endoor cc Fm itenbergs. 190.

Eeiwer ing der Vuurwerken , maar niet

tferKoegéTs ón. *

EiüDAamde Nederlanden aangeftelr.jé^

van ue keurvorft, van Brandenburg. 8yf.

Bings van zijn Hcogheit ingenomen , en

g.fkcht. S37.

Bisschop vin Munster raakt voor

de errftemial in Oorlog met de Vereenig-

de Nederlanden, en colludeert met Vrank-

rijk 139. vei wekt murmurcringe in Neder-

land. 149. worraangeibeht van Vrankrijk.

181 183. hetlmeieftvandenBifchop. 183.

zijn humeur, ibid. accordeert mee Vrank-

rijk, befehimprde Staten , en breekt lijn

Verbond merdeieive. 1S3. 184. prepareert

ten oorlog. iSt.lSi. Krijgt den Heer van

Amerongen aan zijn Kor. 188. verbergt

zijn oorlogs denT:yn. 3 f
S. teiktnt d'oor-

logs declararatie tegen de StatCA, raid. zijn

opgeraapte pretexten. 3 f9. tr.vitecrt enige

Nederknriche Ingefeten ejendig,«rf</. trekt

metz :jnhcir op. 36c kodmt voor Grol

.

en verovert de hele Twen:, 43 f, bef/chic

Grol. +37. eikh't de ilat op, 438. en ver

overt haar op voorwaarder, 439. word
daar ingelaten. 44,0, z;pd naar Drevoort.

441., befchiet de ftar. 441. 443. eiichr

haariop. 443» en neemt haar mop voor

waa-den, 4.4^. trekt naar Deventer, en

zend enig volk naar Locherr.tWJ. 't welk

die, plaats inneemt. 446. belegert Deven-

tv/. r4i,y43« eifcht defht fchriftelijV op.

5 47. befchiet de flat met tomben, f49*

zend een pispoort aan de ftar. f< 1» ont-

fyngt de z.lr'de op capitulatie, y f8, tn de

% e Ig, ze 11 i volk naar Hat tem, Li b 11 rg e n

STER.
Hardefwijk, \ii» koorm zelf voor Hat.
tem. ƒ63, en verovert de zelfde met groet
Verlier, f64» buldert zrer over 't Jrmerer/
derVrieièn en Groeningers. ƒ99, veran-
dert z-jn defféinenop Vrieslant.600. neemt
verfcheirje fchaniT.n in bezetting, ibid,

doet de Gouverneur van de Bourtange te

vergeefs aanzoeken. ibid, belegert Coe-
vorden^ 608, eifcht de ftat op.óop. doet
grote fchade met zijn bomben d^ar in. 'Aid»

en 610. ei fciit de flat weer op, 612. breck -
.

het recht der volken aan de gedeputeerden.

613. verovert de plaats opconditier.óiy,
houd hot ^armfoen met voordacht op. 616.

raatpleegt. 618. 619, befluit Groeningen
eerir. aan te taften. 620. is in zijn mening
wegen» zijn heerfchappy op Nederlant be-

drogen, 779. word in zijn kaperyen op de
Zuiderzee belet, en is ongelukkig in z<jn

deiTdn op de Lemmer. 780, ook op Emb-
óeaibid» belegert Groeningen, 784. zijn

misfJagin zijnkoomft, ibid, plondert eni-

ge dorpen, en begint de fhttebefchieten»

78?. met vuurwerken, en zware bom-
bern. 786. eifchc de ftat op, 787, word in

'

verfcheide att3quen afgefhgen, 708» en de

volg. fchiet metgloejende koegeló, en
vergiftige vuHrwerkcn, 79c. verlaat de

ftar. 79 f» zijn verlies daar voor. 796. r!oet

vergeefs de vriefche Schans bef:onnert.So7».

zijn uitbarfting inde tijding van 't verlies

van Coevordcn, 882. verovert verfcheide

fteden in 't Graatichap van der Mark. 86/,

Bisschop van Straasburg hoort ver-

wijt over alle rf'onrteilcn dezes oorlog?, 176»
'."5

1 s s c h o p van Trier, zoek Keur-
vorst van Trier.

3 1 tt e r h e 1 t der Roornichen tegen d'On*

roomichen t'Emmerik, 433,
Bloksyl befchreven. 803. haar burgers

wcygeren te zweren, en zoeken aflfftcn-

tie. 804. helpen de Biifchopichen uitdry-

ven.Soó. lofderzelfdcr. ibid.

Bodecrave van de Franilhen ingeno*

men en gruwelijk geiirannifeert. 840. 84 r.

Boekhol t, Burgermeefter van Deventer,

beveek de SteygeTte fortiriceeren , en de
Weüe in poftuur te brengen, maar word
daar in belet. f44. word bekt pallifiaden in

te
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te halen. f4f. ftelt zich tegen 'topftellen i

van voorwaarden tot overgeving. f^o,

maakt zekere brief verdacht, f ft. doet te

vergeefs voorflag van uyt te vallen. $"ji.

maakt de handeling van de Raat aan de

burgerye bekent, f ff. tracht alle berading

van capitulatie te weeren, tbid. ƒƒ 6. f 57.
een Boer, Jan Peterfz. wijftden Franfchen

de weg aan door de Rijn. / 45- f.

Boeren uit Noort-hollant naar de fron-

tieren gezonden. 363. hun flechte confti-

ftitutie. 364» van Maaflant dwingen de Ma-
giftraat van Delft fijn Hoogheit tot Stad-

houder te verkiefen. 684. en willen desge-

lijks in andere fteden doen. 68f. nemen
Gouda in. 690. en vertrekken ylings. 691.

ontrent Leiden gemonftert. yof . dreigen

Delft. 741. maken groote beroerte te Mid-
delburg. 7 f6. onthouden zich te Amfter-

dam, om vaardig te wefen. 844.

B og a R t, gecommitteerde Raat van Delft}

aan hem belaft het magezijn van Delft naar

Amfterdam te brengen, 640.

B o m b e n van drie of vier hondert ponden
in Groeningen gefchoten. 78e. met een

koper plaatje, met letteren. 791.

Bommel word opgeëiicht dooreen brief,

en antwoord daar op. 488. befchrijving

van defe ftat.en haar fortificatie, f28. flecht

Magefijn, en zwak garniföen. 3 29. beroerte

daarbinnen, ibid. vanTurenne fchriftelijk

opgeëiicht, en antwoord fchriftelijk aan

hem. f 31. draagt het Stathoudcrfchap op
fijn Hoogheit. f 31. word belegert, en op-

geëifcht. f 33. f 5 f\f36. befluit te capitulee-

ren, en zend gedeputeerden uit. 5*3 7. geeft

zïchover op voorwaarden. f $8. f39.
Bonthoudinge is een bepaalinge van

hctlntereft van Staat» 10. Exempelen van

verbrooken Bond. 10. 1 i. 11.

Bosch, Ingenieur binnen Rijnberk, roept

over verraat tegen d'Ofl'ery. 377.
Botshol getirannifeert en verbrant. 8

1
7.

B o u r bon raakt aan de Kroon v*n Vrank-
rijk. 49.

Bourtangs Gouverneur te vergeefs tot

verraar aangezocht wegens de Biflchop V3n

Munfter. 630.

Boxmeer van de Staatfchcn in bezetting

genomen. jffi.

Br a k e l , Capitei 11 ter zee , legt de blaeu-

we Vlag aan boort , en maakt het hem
bang. 448,

Brandenburg, zoek Keurvorst
van Brandenborg.

B r a n t te Londen. 4fo.

Breda, indesfelfs gefteltenis. 710. 711.

Brevoort conllderabel wegens zijn fi-

tuatie van fortificatie, maar flecht van voor»

raat en garniföen verzien, verzoekt ver-

geefs aflifteutie. 441. van de Biflchopfchen

aangetaft 441. 443. op conditien overgc-

levert, doch feer ichandelijk. 444. 445".

Brieve'n van de vyanden binnen Rijnberk

ont fangen. 376. 378. van de Magiftraat van

Swol aan de Staten Generaal.ƒ74.?n de vol%.

Broersma, Gouverneur van Coevordcn,

hetcommandement over die plaats afgeno-

men, en waarom. 60ƒ . koomt onder de

Biflchop weer binnen Coevorden 616. fijn

fententiete Groeningm gepubliccert. 708.

Brouwershaven} toeleg van d'En-

gelfchendaarop. 809. .

De Bruggeschans van de Groeningers /

gewon. 799»

B u c k 1 n g a w in Ambaflade naVrankrijk.

i6t. qeflèns Arlingtonin Ambaflade naar

Hollant gefonden. 64 1 . word in den Haag

ontfangen.óóo. komt in het leger by Sijn

Hoogheyt, enby de Koning van Vrank»

rijk. 66 1* eifcht voldoening van de conditi-

en. 661. van Vrankrijk gebruikt, om de

Graaf van Monterey totontrou te bewe-

gen. 7ii.vernieut hettrattaat met de Ko-

ningvan Vrankrijk. 311. keert over Kales

weer naar Engelant. 724.

Buren verkrijgt Sauvegardc van Turen-

ne.
"

4S2.

Burik in flechte ftaat van krijgs-voorraat en

garniföen. 582. van Turenne belegert. 383.

en de volg t beflnit tot tegenweer. 386. word
aan de Franfchen overgegeven. 388. gede-

molieert. 389.

Buru m, nieuwe Commandant binnen Coe-

vorden. , hoe wel tegen zijn zin. 606. ver-

zoekt afliftentic. 607. advilëert tot d'uit-

terfte defer.fic van Coevordcn. 614. men
capituleert in weerwil van hem. 6i^,

By-
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B y l e m m e r u e e r deurgefteken. 707.

Cl k L e s by de Engelfchen verloo-

J ren. 40.

Caminiec Podolski van de Turken
belegert en aan getaft. 866. flechtc gefiel-

tems daar binnen, ibid, het nieu Kafteel

vliegt in de lucht, ibid* de ftat gaat over.

ibid» op conditien. 867.

C a m p e n , ea des zelfs befchryving, 589,

haar fortificatie, magefijq.garniiben, cou-

ragieufe burgerye. f90. word geintimi-

deert, cu zend gedeputeerden uit. fgj..

geeft zich over. f 5 z.

Capiteinen van Rijnberk te Mafbicht

gevangengenomen. 381.

Ca piteyn schap Generaal op

fijn Hoogheït te defereeren hoe be-

diiputeertword. 149.

Capitulatie tufichen het garnifocn

van fVefet , en Condé, 409. tufichen de

ftedelingen en Condé. 410. tufichen de Co-
ning en d'overigheit van Rees. 41$ 414. als

ook van 't garniioen. 425". van Deutekcm.

45 f. van Grol 459. van Brevoort. 444. van

Arnhem. 466 467 van Knodfenhurg 471.

vanSchemkefcham. 476» van Waarden. 478.
van de Voorn-fchans. 486. van S* Andries-

fchans. 487. van Doesburg. 498» van de fiat

Grai>e. f if. vin Simwegen. ƒ14. van Cre-

vectpr.r. <zy van Bommel, ƒ38 f39- van

Deventer, r ^9, endevolg. va'> Elburg, het

welk niet gehouden word. f6j\ van Har-

derwijk. y68» en de volg. van Zwol. f87. e«

</f z>o/g. van Coeverden* 6 1 f van Uytrecbt

met de Koningvan Vrankrijk. 630. van de

Nieuwe - fchans. 801. van Caminiec Podols-

ki. 86Ó 867.

CarEl de GrootE conquefteert vee-

Ie Landen , en word Roomfche Key-
Ier. 3 2«5ï-

Casil de III, word Keyfer, 33.

Carel de V. Coning van Vrankrijk, was
wijs en gelukkig, en fijn Soon Carel de VI.

was fot en ongelukkig» 39. 40.

Carel de VI f, wierd genoemt de Ko-

ning van Bern'* 40.

Carel, Hertog van Anjoo, wort

STER.
gevangen, en ter doot verweeftn, doch
krijgt Pardon, +uCarel de I, Coning van Ei igelant, parft
de Nederlanders lalt geit af, doch met

_ lang-
3 35.Car EL de II. Conjng van Engeland,"wort

herftelt in fijn Rijk. 122.. wort inde Veree-
nigde Nederlanden Coninklijk onthaalt,
daar ov_er hy met woorden, en niet metter
daad dankbaar is. 123 . raakt in Oorlog met
de Vercenigde Nederlanden. 138. 139, dpet

' d'oorlog tegen de Veréenigde' Nederlan-
den pubiicéeren, 319. waarom eerder, dan
Vrankrijk. 320. toont , door een brief, zijn»

misnoeging tegen de Gouverneur van Su-
riname. 324. her groot gevaar van Neder-
lants verlies wort aan hem vertoont. 4^3.
Gecommitteerden van deiên Staat aan hem
gezonden , over welkers v^orflel hy ver-
itoortword. 641, is ver baaft over degroo-
te progrefien der Franilhen , en zend Am-
bafiadeurs naar Hollanr. ibid. 66a.

Carolus Marteilus een Strijdt-

baar Held. 3 1 . 3 i.

Casim ir us word door de Cofakken,
door perf ualie der Franlchen , tot Pool-
fche Coning geprocla meert, zi 1 word gê-
fligen, en wonderlijk verlofi door een
exempel van dankbaarneit. 211.212. word
met de Cofakken verrenigr, 212. r:tigneert

de Poolfche kroon, door perfuauederFr n-

fch°n.ai6.1terft Abtin Vrankrijk. 863.

Catharina de Medicis wort on-
eena met de Prir e, 4^-,

Chamilli trcki ha 11 's Hetofjei bofcJi»

fio. belegeit Creverceü:. C26. mikteen
nieu accoort rccrdeltat 81 burg, }6r. ver-

voegt zich by des ConingJ leger. 719,

Charleroy van fijn Hoogheit beven

t

S36. enweerverb 837
Chim/üra, een Mor. 11' rj de Branfchen

daar by geleelcen. J37.

Clodius Comatus it-fi hert tot

Duysberg , en invadecrr do Net
den. 29. 30.

C l o D o r E van Tun-nne eezond. ;, om de

fiat Gnve op t'eiflVhen, f15. bericht de^

zijnen om het garniioen in 't wederkeren
tefiaan.

*

t\A.

(z) Cl o-
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Clodoveüs conqueliecrt groote Land-

ichappen, 30. was d'eerfte Chriften Koning.

4bid* 50. jr. verandert het France Wa-

pen» ihid -

Clotharius rereenigt het verdeelde

Vrankrijk. 3 1 -

Coevorden, en zijn bezondere natuur-

lijke fterkte. 601. bezonderlijk verzwakt

door het droogmaken der Moeraflen. 602.

en door het verhogen der iaege wegen , en

vervallen der fortificatie» 603, flecht van

oorlogsvoorraat verzien. 604. geftdtenis

van 't garnifoen. óoy. van een nieuwe

Commandant verzien. 606. word bele-

gert. 607. ód8. opguè'ifcht. 609. lijdfcha-

dedoc»r de vuurwerken. ibid. verlieft enige

buitenwerken.é 11. v/ord weêropgeëifcht.

ibid. zend Gedeputeerden uit, aan de wd-
ken het recht der volken gefohonden word.

ibid. capituleert, en gaat over. 61 y. toe-

leg van Rabenhaupf daar op 84? . en de volg.

word aangetaft» 849. en overweldigt. 8fo.

Commandant van Schenkenfchans zeer

jong. 474. doet d' uitleggers vertrekken.

47f* vergadert de krijgsraat , en capitu-

leert; 't welk vreemde dilcourflen veroor-

zaakt. 476. hy fneu velt in de belegering

van Coeverden. ibid.

Commandeur van Burik verzoekt affi-

ftentie, doch vergeefs. 383. zijn wakker-

heit. ibid* e» de volg.

Commercie ïïet Negotie.
CoNué van de Franfchen gcrecommandeert

tot de Pooifche Kroon, 215. Swarigheden

der Polen ontrent hem, ibid. hy voert een

der vier heiren van Vrankrijk» 346, koomt
voor Wijk. 549» raad tot de belegering van

Mafiricht. 355» trekt door Gulikkerlant

over de Rijn» ibid. koomt voor Wefel.

3 f4» 390. zijn antwoort aan de gedepu-

teerden van die (fatboy, luiftert alleen

naar Mengers voorftel» 407» geeft trotie

antwoort aan hem. 408» Artijkelen aan

het garnifoen toegedaan. 409. gelijk ook
aan de (lat Wefel» 4 10,41 1» belegert Reef.

4H»4Zo. zend de gedeputeerden uit die flat

naar de Koning, 413, koomt» met zijn

zoon, binnen Emmerik. 432, fielt ordre

voor die flat» 433» bezichtigt het Tolhuis.

4 f 4. verfterkt het met een batery.cn doet
de zijnen deur de Rijn trekken, 4^, trekt

zilfook deur de Rijn»4y6. word door een
ongeval gequetll;. ibid» moet voor de brant

van het Tolhuis wijken, 4^7, word naar
Emmerik gebracht , en daarvan de Koning
bezocht. 4 j8. gelijk ook t'Arnhem , daar

hy van zijn wonden genezen word. 718-

keert weer naar Vrankrijk. 724. befpot

d' Engelfchen over hun gemifte toeleg op
d'Ooitïndifche fchepen. 812. zend afii-

fientie aan Turenne, en trekt op tot de-
fenfie van Lotteringen. 860.

Conferentie en Difpuit tot Poifly over
de Religie. 4 c,

C o n f e r e n t 1 n tot Bajonne tot nitroy-
inge der Hugenoten. 4^»

Confiscatie der goederen van de
Rijkfte in Vrankrijk, wat voordeel het
geeft aan de Koningen. yfc.

Confusie, zoek Verwarring.
CONRADINUS en H E R T O G F R E D E R I K

worden gevangen en onthalft. 41. de
Scherprechtcrwortmedegedoot. 41

Conservatie van een Staat, door
wat middelen die geoorloft is. 1. 1.

Conté de GuicHEi zijn antwoort aan

de gedeputeerden van Wefel. 407.
Conté de Lorge bekoorat grote buit

in de Betuwe, die hem weer afgenomen
word. 480. hy zelfgequetft. ibid.

C o p e s , Majoor binnen Weid geweeft heb-
bende, word door ordre van zijn Hoog-
heit gefententieert , en daar na ?egrati-

ficeert , om zijn vorige dicniten. 412.
Cornelis de Wit , zoek Ruard van
Putten:

CüRRES PONDBNTIEPSNNINGE N
nooit van dc Raat Penfionaris genoten. 733.

Co sakken worden verkort door Vladis-

/<t«r,engequeltdoorexacl:ien. ao8. armee-
ren iïerk. 209. fhan dePoolfche Armee,
en brengen hare Landheeren , alle Jooden
en Geeftelijken om. 210. verjagen de Pof-

politer Ruilïni, worden door Franfche Mi-
nifters met geld gecorrumpeert , om C<f-

fitnirut tot Coningteverkiefen, flaan een

Poolfe Armee. 2it.

Coulmanj zijn genereufe antwoort te

Zut-
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Zutphen. J05. f04. en van zijn Vrou.

f°4- f05-.

C R e qu 1 voert een der vier heiren van
Vraukrijk. 346.

Crevekeur belegert, f i6. befchrijving

van defe fchans. ibid. opgeëifcht, befcho-

ten , en overgelevert. ƒ27.
Criolies in America zijn voorde Spaan-

fchen formidabel. 79.

Croesus , Koning van Lydien , tegen Cy-
rus oorlog aanheffende, vervalt totd'uit-

terfte elende. 343.

Cr omwel oorlogt tegens Nederknd ,

maakt een accoord , tot fecluiie van den

Prince van Onnge» iio» zijn dood maakt
groote veranderinge in Engeland» IZ2,

Cuilenburg verkrijgt Sauvegarde van

Turenne. 482,

D.

DEclaratie des Conings van En*
gelaat tegen Nederlaw, 3 19» onder-

zoek daar op» }2o» en de volg.

Delft raakt in roeren , door de Boeren

van Maaslant,. die de flat innemen, en de

Magiftraat dwingen zijn Hoogheit tot Stat-

houder te vetkiezen. 684» de Burgers,
' gaande gemaakt, pionderen een huis uit.

739. doen bezending aan zijn Hoogheit»

740» verzoeken van de Magiftraat atftant

van de regeringe te doen» ibid, gelijk ge-

daan word» ibid» de fht van de Boeren ge-

dreigt , en van zijn Hoogheit weer met
Magift raat verzien» 741.

Delibïratien in den Haag, op 't vér-

laten van d'YfïuI , en de Stoel des oorlogs

t'Amfterdam te planten» 4fi;
Delfiïl doordekoomir der Oftindiiche

fchepen verzorgt» 811
De MO cratie ver.vaft lichtelijk in de

Ariftocratie , of in Ochlocratie. 17.

Denemarken voormaals voorfpoedig en

bellikeus, heeft veele Landen gcconque-
fteerr. 95". Intereft» ibid» in oorlog met
Sweden. 121, hoe nadeelig voor Dene-
marken foude zijn , dat de Nederlanden

onder Vrankrijk raakten «36» wort van

Vrankrijk aangefbcht tegens de Staten.

STER.
2of. ook tegens de Svvedeni io£. Fnn^
fche Toeken een Alliantie met Denemarken
op te reehten. ib» Denemarken door de £n-
gelfchen aangefocht tegens de Staten* 207»

Deventïr, door wie gecommnndeerr»
ƒ41» fortificatie en deeélen, ibid. fu«
ipicie van quader trouwen daar binnen»'

f42. geftekheit van'tMageiijr;» ibid. en
van 't garnifoen. f43» Factie daar binnen ,

en oneenigheir. ibid* belegert, ibid. quade
• gefteltenis daar binnen, f44. e» de volg*
antwoord fchriftelijk aan haar vyanden»

f48. word befchoten met bomben. f49»
tweede briefingeftelt. jf 1. ontfangt weer
eenbriefyandeVyanden.f f2. befluittot
capituleren, f f4, f pf. zend gedeputeerden
uit5-<8» de vyandcn in gelaten, ibid. Ca-
pitulatie. ify t endevelg.

D e ü t e k o m , en de befchrijving daar af,

gaat aan de Franfchen o/er 454, op capitu-
latie. 43 f.

Devysen van Louis de XIV» die zeer
verwaant zijn. 314,

DiEMtRMEER deurgefteken en onder-
gezet» 707.

Doesburg; d' oude befchryving daar af

en haar fortificatie» 489. vooi zorge van de
Magiftraat. 490. van allesverficr, en 'rgar-

niloen tamelijk fterk. 49?. wend opge-

eyfcht, en daard'eed van getronheit ge-

daan» ibid» twift daar binnen om het op-
per - bewint» 492» word weder opgc-
eifcht. ibid» brant daar binncr. 493, pro-

p"o(itie van de Magiftra:t, tot verdeding,

en antwoort van de Krijgsraad paar op»

ibid. oneenighcittuffchen de Magiftraat en
militie. 494» wyven maken oploop daar

in, en de foldateii zijn cr.willij/. 495** de

Krijgs- raat maakt een voorwerp van capi-

tulatie. 49e. rredeputeerden uirgeionden»

497. geeft zien over op capitulatie. 498»

D o o p s • g t s 1 n d £ n binnen Grot:raogen

tor het dempen der bomben, en blufichert

v?!i bnnt ge (kir. 780"»

Dordrecht, beroerte daar gerezen

,

daar de SchiKi^ry vin de Ruard gebroken,

en een huis uit geploncert word-. £77, ds

gemeente raakt «aaude door feker gerucht»

ibid» en 678, zend Gecommitteerden aan

(z 2) fijn
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fifn Hoogheit» ibid* haar burgers verwel-

lekomen henv679» die de Regenten dwin-
gen fijn Hoogheit tot Stathouder te ver-

klaren. 68o« geraakt van nieus roeren ,

en fet de heeleMagiftraat af, 735-. de Ma-
giftraat word daar verzet. ibid*

Dorose nsko, Overfte van een deel der

Cofakkrn, valt Pckitaf. 2 17» 864* word
van Haaenkogefligcr. , Haat de {elfde, en
verovert H'.irma, ea moet deze Har weer
verlaten» 86f.

de D 'Rr£N Lotik, Lexmoude , C.pd et:

BvijChop van de Fraaflchen uit geplon-

dert. 81 ƒ

,

Do u n 1 k g , Ambafiadeiir van Engelant

,

wil dit de Staren zijn Meefter voor Heer-

fchapper i'an de zee fal erkennen. 318. doet

fijn propofitie in den Haag, 3 35-. protf fteert

tegen dantwoort der Staten, doch onge-

rijmt» ibid. krijgt ordre om de papieren

van deze Staat over naar Engelant te zen-

den. 33 6. neemt fijn affcheit in den Haag»
ibid. geraakt in de Tour , doch haaft weer
daar uit» ibid*

Droogte den Franfchen zeer voordee-

lig» 461»
Duc de Guise vervolgt de Hugenoten.

47. maakt den Conink by 't Volk verhaat.

ibid* raakt met fijn Broeder om hals. 48,

Duellen worden in Vranknjk rigourcu-

felijk geftrafr. . ff»
DnisBURG van Franfche Sauvegardever-

fien. 3 f4.

D u r a s koomt binnen Rijnberk. 37S.

Spreekt met de Commandeur , en met
d'Ofiery. 3 79. koomt ten tweedemaal bin-

nen, ibid. fpreekt in 't openbaar met Bal-

fum en d'Ofiery. 380. trekt weer naar het

ieger.i£ri. vlucht voor de koomft van fijn

Hoogheit. 834. 83 f.

Duytsche Keyserryk, wat deel het

heeft aan de Balance van Europa. 64, 6f

.

delft lts Macht en Intereft. 79. 80. deilelrs

Vyandenwien die zijn. 80. Remedie voor

deflèlil behout. 82. wort noyt van de Tur-
ken beooriogt , als het in Oorlog is nvet an-

dere. 83. hoe fchadelijk voor Duitsfland

foudc zijn, dat de Nederlanders onder

Vranknjk raakten» 134» Duitsland van de

Franfche aangefocht tegen s de Staterf» i<TS.

van de Franfche onrechtmatig geoffenfeerr,

i7o.engtëmbroilleert» 194.

Duytschen fijn Vyanden van den

Turk. tol.

E.

EB b e tegen de natuurlijke loop, oorzsak

van Teflels behoudenis» 809.

Eed der Noort-hollantfche boeren. 363.

üóor de Franfchen de Magiftraat van Arn-
hem afgevordert. 467» derburgery teZut-

phen» f 01. te Nimwegen» f 18» der Hol-
lantfche Heeren tot malkanders aififten-

tie, 6/7» der Magiftraat van Rotter-

dam. 693»
Eerlykheyt is een bepaalinge van het

Intereft van Staat. 12.

Eeuwig Ed i ct gemaakt , en vat

wat teneur, ifi. wort van alle Regen-
ten befwooren. 1^3» te Delft geannuleert-

684. 68 f.

Eygen Voordeel hoe krachtig. 1 66. in

de Nederlandfche Provinciën te feer ge-

focht. 24f. hoe de Steeden aan de Waal
door eygen voordeel het Land hebben ver-

fwakt. 29 f.

Eysch van Vrankrijk op Nederlarf, 6f 2,

die onanneemelijk word geoordeelt. 6^3.

E l b u r c, en de Hechte ftaat van die ftat. f64.
capituleert met rie Vyant» j6 f. maakt een

nieu accoert met Chamilü. ibid* 't welk
ook niet gehouden word» ƒ66»

Elisabeth Coningin van Engelant ; haar

antwoort aan de Spaanfchc Ambaffadeur

over het verrichte van Fr. Draak in Weft-

Indien» 333»
E m o e n van de Bifichop van Munfter aange-

focht. 780. flaat zijn verzoek af» 78 r»

Emmerik, desfelfëoutheir» 427, en op-

komft, 428, geraakt in beletting der Sta-

ten , en word tot een fbrtreffe gemaakt»
ibid* de fortificatie daarin verbetert» 4Z9.

wel veizien van voorraat , doch gebrekke-
lijkvan girnifoen.429» word van de Staat-

flhen verlaten» 431. neemt Brandenburg-
fche befetting in» 4)2. zend gedeputeer-

den



R E G I

den naar Coadé+tbid* ontfangt de FranC

&hen. ibid,

Ehge land balanceert Vrankrijk en Span-

gen» 64. 92. is door Vrankrijk bedrogen.

73 Engelant met Schotlant gecojn-

bineerr. 90. fijn Intreft. 90. 91. Factien.

ibid* Hoger-enLager-Huys. 91. zeemacht

en pretentie op de Heerfchappye der zee.

91. 92. voordeelenen geluk. 43. raakt in

groote veranderinge door 't afltervcn van

CromweU izi. hoe nadeelig voor Enge-

lant foude zijn , dat de Nederlanden onder

Vrankiïjkraakren. 1 3jv raakt met Neder-

lant in oorlog 138. 139* verwerpt de pre-

fentatien van Vrankrijk, en foekt Span-

gien te fecondeeren. 144. doet een voorflag

van een Alliantie defenfief, 144. hoe En
gelant van Vrankrijk is aangeibeht tot het

breeken van de Triple Alliantie. 1 cp. e»

volg» onder prefentatie van vergoedinge

van hare fchaden. 162. hetwelk (trijtte-

gens het Intereft van Engelant. 163. dat

voorheen beter behertigt wiert. ibid, re-

denen daar van. 164. Engelant fent Am-
baffadeurs na de Spaanfche Nederlanden en

naSpangien. zoi. die met een heerli;k ant-

woort worden afgewefen. 202, 103. foekt

Portugal aan tegens de Staten. 204.20J.
foekt Denemarken aan tegens de Staten.

207. prepareert tenoorlog , en foekt gelt-

middelen. 275". 276. preft Zee- volk. 177.

278. maakt een Tradtaat van vreede met

Algier. 278. fent commimen om te kapen

na Portugal. 278. geeft vryheit van alder-

hande Religiën 270. begint eerft in d'oor-

iog tegen Nedci laat t' age<;ren met de

Srnirnifche vloot aan te taften. 314. wort

tot di ie m.üen afgeflagen. 317. tracht

defe Aclie m;tgciOLnte pretexten te dek-

ken. 3 18. de Gemeente toone haur mifhoe-

ging over deze oorlog tegen de Nederi;n-

ders. 319. de Koning doet d'oorJog publi-

ceeren. ibii. waarom hyuie eerder decla-

reert, dan Vrankrijk. 310. Veroojfaakt

groote fchade aan de Ncderlanaei'?. 321.

verwekt , m 't jaar 1665-. d'oorlog. ibid. en

ook in 't jaar 1Ó72. zijn ongerijmde ant-

woort aan Meerman. 312, beroemt zich

t'oflrecbt op de vitlorien. ibid.

STER.
Engelenschans befchreven. fij, rsn

Turenne aangetaft, endoor het garnifo en
verlaten. ^2,

E.kgelsch en rebelleren- in Surniname.
325-t hun opgeraapt aifront , wegensfehii-
dcryen en penningen. 3z£» als ook hun
pretentie over het itrijken van de VI -g , &;<:

328. zoeken actie door een Conings Jachi

,

3*9- worden daar door gaande gemaakt
tegen de Hollander.vü/i. hun ongefon-

. deertheit in de pretentie van de heerfthap-

py derZee»333. hun defl'ein in hun oor-
logsdeclaratie. 336. zy zoeken Vrankrijk
mede te difponeren tot het declareren re-

gen de Staten , en verkrijgen 't. 337. vloch-
ten met hun Vloot uit Duins naar Wicht.
}6r. verliezen een van hun oorloglchee-

pen. 366. worden van de Nederlantfche
Vloot vervolgt, ibid. hun fchepen in Ne-
derlant van arreft ontfiagen , en naar huis

geibnden. 367. onrilaan ook eenige wei-
ge fchepen der Nederlander?. 3Ó8. komen,
met hun vloot, by de Franiche gevoegt , op
de Nederlanders aan , om hen te vci bazen ,

doch vergeel?. 44e. begeven zich wéér
naar hun kuit. ibid, daar zy van de'Neder-
Janders aangctc.it , en van de Franiche ver-

laten worden. 447. vluchten voor de Ne-
derlanders. 449. verlies van hun fhepsri.

ibid. trachten de Nederlander; ia hun ver- I

baaftheit tot zich te lokken*46o. zijn ja-

loers over de Franiche conqueften. 660+ .

zenden dieshalven gezante. ndeConing
van Vrankrijk. ibid. tonen vret. 'n ov;r de

• verheffing van z ; jn Hoogheit. ji r
- onv.'il-

lig tegen Hollam aan re gaan , v orden doox

toezegging van buit aangen.oedigr. 807.

808. zakken met hun vloot die van de Ne-
derlanden voorby. ibid* hun vtrgeeffche

toeleg op Brouwershaven , en TifTel. 809.

worden ichaddoos ck>or een zware ftorm.

ibid. hun toeleg op ü'Ooilindifchefch.e-

pen op Doggcrsz3nt.:8io. wörcendoór
florm gev. ef-iggeÜins^'ir.Si-i. beiluiten

hun vloot op te leggen. 8iz* lijden grote

fchade door de kapers. ibid en S15

Sugelsche tn Franfrhe Ooi 'ogen. 36.

37. Antipathie. ibid. Engelfche en Fran-

iche Vfiendfehap gem, .
akt tot deièn oorlog



REGISTER.
ïfö~.tndevolg. der Engel/e verwijt aan de
Franfe» 161. Engelfche hopen op buyt. 162.

E wk huizen» y^er van haar Burgers, tot

haar defenfie. 714. 71 f.

1'Es P 1 E R e , Burgermeefier van Deven-
ter , doet een vreemde Harangue te Zwol.

fSf» koomtteCampen. ƒ90. intimideert

daar de Magiilraat , en is 111 gevaar van de
Burgaye.

^ f9 U
Europa in 't Jaar 1670 in een algemene

Vrede» 3J3, gelijk ook in 't Jaar 3 f62» en
19$<\*ibid. vervalt haalt in een aigemene
oorlog» ibid* van Attila met zes legers te

gelijk overitroomt en verwoei!» 361.

Executie aan twee perionen binnen

Groeningen,wegens verraat» 783.

Eybergen tot de Blokade van d' Oude-

t
fchans gelaten» 799. bloqueert de Nieuwe-
fchans. 801. tot overfte over d'aanfiag op

Coeverden geltelt. 847» en de volg*

F.

FActjeu in Nederlandhaar begin van

Lycefter, Roorda en Barnevelt» 1 1 1 . 112»

worden door de Princen gedempt» 112.me-
nigvuldige Fadfcien ontftonden in Neder-

land by de Staatfe Rcgeeringe» 244. in Po-

len, 869»

Fagul, Penfionaris van Haarlem, recomman-
deert defaak van fijn Hoogheit in die ftat.681

Fimantie boe nootzakelijk 20. en 22.

De Lacedemoniers hadden geene finantie»

zz* Gebrek van Geld hoe fchadeiijk, en

Voorraad hoe voordeellig. 23» Finantie hoe
die moet bevordert .werden. 23.24. De
Gouvernante van 't geld» 24. van de Fi-

nantie en hare vermeerderinge, 260. en de

volg* hoe voor den oorlog in Nederlant

voort gezet wierd»3 08.3 09. in Hollant ver-

meerdert door capitale Lening. 703.

Florus getuigenis van de bedrieghelijk-

heit der oude Franfchen. 632
Formantyn , Docter in de Sorbonne,

van de Coning belalt om de leer en 't Jeven

der Doopsgezinden t* onderzoeken- 772,
fpfeekt bredebjk t'Emmerik met Hendrik
van Voorft, Leeraar der Doopsgezinden.

77:. en fcheid van hem met volle vernoe-

2!t1 g-
'

774

Fortr essen hoe nootzakelijk, it; hoe
vervallen waren in 't Vereenigde Neder-
land. 258»

F o r t u y n, wat zy is. 776.
F o u c a u t voor Knodfer.burg , doet de

Belegerden conditienopüellen, en capitu-

leert met hen. 471.
E r a n 9 o 1 s de I. tracht na 't Keyzerrijk

,

43.44. verbint zich met den Turklchen
Keyier Soliman tegens Keyfer Carel de V.

ibid. foektde Univertele Monarchie. 133.

Frankenland wort bezet van Duit-

fchc- Franken. 30.

Fransche Koningen foeken op te

rechten de Univerièle Monarchie, f2. en
maken pretenfie op het gcheele Chriltcn-

rijk. fi. pretendeeren de Voorgang voor
alle Potentaten. 63 . en nemen haar Intereft

waar door verfcheide onrechtmatige Regu-
len. ibid, en 6e. en de volg*

Fransche Wynen, Brandewy-
nen en Cidre geven groot voordeel

aan de Coning. <y. in de Nederlanden ver-

boden» 15-7. if8.

Fransch Geld hoe krachtig. 224. 225*.

Fransche Listen hoedanig óie

- zijn. 22f.
Fran schen haren Oorfponk. 28,29 haar

eerlte Coning 29. Franfche en Engelfche

Oorlogen. 36. 37. Antipathie tuflehen de

Franfche en Engelfche, ibidem. Franfche

Neerlaagen voor Sluys , in Picardien en in

Poi&ou. 38.39. hoe fy haare Nabuyren
onteenigen. 66. hoe fy haar mengen in alle

verfchillen. 67. op wat pretexten, en hoe
liftig fy zijn in 't corrumperen van andere.

68. hoe fy andere Potentaten door huwe-
lijken aan fich trekken. 69. hoe licht fy

pretenfien en pretexten formeeren.70. 71;

en hoe fy haare deiTeynen bedekken. 71. fy

zijn bedrieglijk en houden geen Parole,

't welk met eenige exempelen te lïen is. 72.

7$.enallarmeeren hare Nabuyren geftadig.

74. zijnVyanden van Turkyen. ioz. haa-

re roveryen op de Middelandfche Zee. I2r.

geven aan alle.s verkeerde namen. 176. ne-

men alles verkeerdelijk op 194. Franfche

fpoüeeren de Nederhndlche en Spaanfchc

Couriers. 198. makende Coiikkcn tegens

de
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dePoIendoorgeldop.il i. doen de Polen

deVrcede met de Cofakken violeren. 21 2,

iöcken Condé of &ieubttrg tot Poolfche

Coning te promoveeren. 213. worden
van de Polen bcfchuldigt oorfaak te zijn

van alle haareonheylen. z 13. 214. ioeken

Sweden tegens Polen op te hitfen. 116.

doen Cafimirus de Kroon refigneeren./è/rf.

verwekken in Polen veele onheylendoor
corruptie-geld. ibid. foeken den nieuwen
Coning van Polen te ontkronen. 117. fen •

den Envoyees naTurkyen. 218, maken
S*voyen tegens Gtnua, op. 220. 12 r. pre-

pareren ten oorlog tegens Nederland. 26e.

en de volg. Franfche courage hoc die is. 267.

Franfch,* z'ja goede conquefburs. item

haare preparatien ter Zee. 272. 273» hun
maximen in 't conquefteren. 297. die in

de Nederlanden zijn worden van hun Co-
ning ingeroepen. 341. fluiten de Rijn. 345,
beletten de generale Negotie. 344. 't welk
nadelig is voer de gehele werrelt. ibid.

voorVrankrijk zelve. ibid. voorltalien en

Sicilien. ibid. voor Spanjenen Portugaal.

ibid. voor Engelant, Sweden, Deenmar-
kea\ en Duitslant. ibid. getal van hun Mi-
litie tegen de Nederlanden. 345". hun op-

tocht 248. zy verfchonen niet deSpaan-

fche Bodem , noch ook het Heiligdom.

349. berennen Maftricht. ibid. houden
fiecht huis in 't lant van Luik. 3 fo. maken
zich Meerier van Mafeyk. ibid. 't welk zy
verfterken. 3fi. houden krijgsraat over

het belegeren van Maftricht. ibid. lijden

grote lchade voor Orfou. 369. 270. ko-

men met verdrach daar binnen, ibid. tonen

daar haar eerfte exempel van hun tyrannige

aart- aan hun eige Lantgenoteu , en het

tweede, dat noch erger is, aan de gevan-

genen. 371. bedienen zich van verradery.

37f. vertonen zich voor Rijnberk. 376.
belegeren Burik. 385. approcheren tegen

die plaat?. 38?. komen daarbinnen, met
goede belofte. 388. zy pionderen het gar-

nifoen 389. maken deffeyn op Wefèl , en
belegeren deze flat. 390. veroorzaken gro-

te fchrik daar binnen. 396. ravageren al-

les daar omtrent, yjj. beklimmen en win-

nen de Lipperfchans. 399» komen binnen

Rees , en ontwapenen het garnifben der
Staten, enfluitenhet zelfde in de kerk op.

427, komenbinnen Emmerik. 432. pion-
deren te Neder-elten de kerk uit. 434. ko-
men binnen 's Herenberg en Deutekum.
ibid. zy trachten met hun vloot , by d'En-
gelfchengevoegt, de Nederlandei s te ver-

bazen , en wijken met hen naar d'Engel-
iche kuft.446. voeren devoortocht, en
worden, na hun eerfte furie, op de vlucht
gedreven. 447. houden krijgsraat voor
Emmerik, over 't invaderen der Neder-
landen. 4_fï. leggen toe om Amfter-
chm t' overylen. 4^4. trekken deur de
Rhijn. 4^5*- vallen op de Vriezen in.

4f6. pionderen het huis van Keur-
Brandenburg. 4/7. veroveren een fwa-
re tooren. ibid, namen van bun officie-

ren, door deVriefen gedoot, ofgequetfr.

45*8. zy trekken overeen Sehip-brug in de
Betuwe, ibid, worden van twee Uitleg-
gers ieer geincommodeert. 461 462. ma-
ken groote buit in de Betuwe, die hen
weer afgenomen word. 480» winnen de
Voorn-iehans.48f. en ook de S. Andries-

fchans. 487. eiiicbcn Bommel op. ibid. ko-
men binnen Zutphen , en eyflehen daar
rantföen voor de Metalen, 5-08. nemen
Ravertein, en 't Huis te Gennip in. jro»

belegert Nimwegen. f19. en de volg. ver-

overen die ftat. f ie. gelijk ook Bommel,

f$9. houden niet het accoort tot Tilburq.

f6 f. hun bedriegelijkheit , zelfs in .oude

tijden. 632. zy komen binnen Woerden.
633. nemen Montfoort in bezitting. 654»
delibereeren op de conquefle van Hoihnt,
en ondervragen daar op d'Inwoonders van

het Stic.hr.6j-9. worden door drie midde-

len belet Hollant dieper in te trekken. 660.

door d'Ambafladeu! s van Engelant , djoor

het water, endoor d'opftant der Gemeen-
te. 663. pionderen Tilburg uit. 7 19. wor-
den voor Aardenburg tot twee malen alge-

fljgen. 7}o. hun grootsheit, en hun bast

tot de Gereformeerden in hun Rik. 771.
hun voornemen tegen de Doops-g linden,

772. overweldigen en verwoUten 't Huis

teCroonenburg. 814. pionderen verfchei-

de andere plaatfcn daar omtrent uit» 81 f,

daar
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Jaar zy groote wrecthcit bedryven, 816.

817.818, hun toeleg op Schoonhoven en

Gorcum mislukt. 821. gelijk ook op Heuf-

de<i en Oudcwater,8i2, verforgen hun con

cuellen tegen alle aanflagen. S24. doen

een attaque op 's Graven lanf , en worden te

Ankeveen gefluit, 82f. 816, hun boosiar-

digheit byeen Chimera geleeken. 857. ple-

gen gruwelijke wreethdr te Bodegraven

en Swammerdam. 840. 841. zijn bekom
inert over de Duitfche armeen , en branden

debrug te Straatsburg af, 8f9, zetten het

lant van C'eef onder contributie. 862.be-

moeyen fich met d'oorlog tuflclnn Sa-

voyen en Gcnoua. 876. 878.

Fudament en van Engehnts declaratie

tegensNederlant. 321.

F

u

rotenberg misleytde Keur-Voift

van Ceulen door finiftre praktijken» 173»

gaat in Ambaflade naar 't hof van Branden-

burg* 174. maakt de conferentien der Kei-

ferlijkeGefubdelegeerden vruchteloos. 179.

dat hem verweten word. 180. difponeert

Keur-Beyercn tot de Franfchepartye.ioc>.

helpt de Ungarifche Rebellyen. 218. ziju

toedronk aan de Keur-Vorlt van Ceulen
over het fucces van 't veroveren der Smir-

naiche vloot. 318. 319. verzoekt lofïïng

ofgoet tra<Stement voor twee gevangenen
binnen Groeningen. 794. zijnangftop de

aaakoomft van iïjn Hoogheit. 833.

GA r nisoen van Rijnberk door haar

Overften verraden. 3 77. e» de volg. wort
befpor. 381. en 582. van Burik prifonniers

degutrre , of oorlogs gevangenen gemaakt,

en gedwongen dienft onder Vrankrijk te

nemen. 383. van Grol moet zijn goederen

achter laten by gebrek van wagens. 440.

van Arnhem in de kerk geflooten. 467.

trekt uit K.nodfenburg. 471. van Srheoke-

fchans trekt naar Coeverden , en word on-

derwegen uirgeplondert. 476. van Does-

burg in de kerk gefloten. 499. gelijk dat

ook van Zurphen. jo8. verlaat de ftat Gra-

ve, yir. word geflagen in 't weer kieren.

f14, van Ntmwegen in.de kerk geflotea»

STER.
^25» van Ommer-fchans rebelleert en ver-

laat zijn veiling, f49. van Coeverden lelijk

door de Biftchopichen mishandelt, 61$.

en de volg. van Kronenburg tot Krijgs- ge-

vangenen gemaakt, 8 14. ook dat van Loe-
ner- lloot. 8 1 f»

Gecommitteerden van deze Staat

aan de Coningen van Vrankrijk en Enge-
lant gezonden 640. worden in Engelant

als in een eerlijke gevangenis gehouden.

641. hun voorftel anders,dan men verwacht
had, ibid. trekken over Uytrecht naar

Doesburg, by de Coning van Vrankrijk.

64$ hun conferentie met desConings Mi- .

nifters. ibid.

Geestelvken in Vrankrijk hoe groote

lchattingen aan den Coning moeren beta-

len, ƒ9. in 't lant van Cleef veranderen

detext , van hun Keur -Vorft tot de biddag

geftelt. 8ff.
Geld hoe Vrankrijk 't lelve abondantehjk

verkrijgt, f6. ƒ7, fS. ƒ9. en éo, geld hoe

knehtig het is. ióó, 224. Z2y, Gel-
derland hoe de Maximen van Holland

volgt, 237.

Gemeente in Holland en Zeelant ; haar

algemeen opftant. 663. van Hollant ge-

raakt aan 't holler, 67 f. 676 iuipedteert

de Regenten om 't verlus van ioo veel lie-

den. 731. en buldert tegen verlcheiden

van hen. 73 3. dringt op verandering in de

Regéerisg. 734-

Genereuse antwoort van de Comman-
deur van Welel aan etnige officieren. 402»

Genlis koomt binnen Montfoort , en
aanvaart de poiTcfiïe voor fijn Coning. 633.
6 3 4. verleent Sauvegarde aan Oudewater.

631-. fijn beloften aan de burgers. 636V
van Gent, Admiraal van Amfterdam,

voert d'arrici ergai de in de Vloor,447.fheu>

velt inde flig ter zee. 448,
van Gent wegen? Gelderlant aan den Co-

ni -)g vau Vrankrijk gezonden, 640.

Genua raaktonderde Franlch?,43. zijn

Interelt, en wien daar oppretendeert. 88.

89, word door Coning Louis de IV. ont-

roert. 221. geeft uit een Contramnni-
feft. 22 ( doet onderzoek op zeker con-

fpiratie. 872. word van Savoyen aange-

taft
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getaft. 873. doet fatisfaétoire prefentatie.

ti>id. te vergeefs, 874.ruft zich ren Gorlog
toe.ibtd, procedeert tegen ce Verradery.S; ƒ.

verovert Cafte! Voccliio weder. ibid. heeft

verfclieide vcrwinningenopSavoyen.876.
flaat Savoyen. S77. maakt ftill'tant van
Wapenen , en Vrede. 87 S.

Gerufthcit van eenigen in d'algemeene ver-

llugentheit. Ó37. 638.
Getal van de Franfche Militie regen Ne-

derlant. 345. van d'Engelfche en Fran-
fche Schepen tegen de Nederlanders 446".

GetemperdeForme van Regee-
ring e is de befte. 17. 18. Exem-
plen daar van by de Lacedemoniers, Ro-
meinen , Venetianen , Engelfche , Hol-
landers en Zeeuwen . ibid. 1 8. en 1 9.

Gierigheit, wat quaat zy cauiêert , en haar
effect in Nederlant. 261.

Glorie van Koning Louis de X I V. een
gruwel. 340.

Van Göch gaat voor AmbafTadeur na En-
geland , daar hy opgehouden werd. 139.

Gorcum van de Franfchen opgeeiicht.

540. aan de Maarfchalk Wurts tot zijn

poft aangewezen 631. vergeeffche toe-

leg daarop. 821.
G o u d e van de Boeren ingenomen. 690.

een huis daar geplondtrt. 691. de Ge-
meente roept daar om Zijn Huogheit tot

Stathouder re hebben, ibid. geraakt door
de koomft van Zijn Hoogheit wtêr op de
been , en word geftilt met de zelfde tot

Stathouder te verkiezen 092. hun voor-

zorge. 714. beroerte in die Stat, daar in

de Regenten afftaan van hun Arapten , en
Zijn Hoegheit ordreftelt. 751.

G ouverwelle-Sluys een Poft van
de Graaf van Hornes. 631.

Graaf van Hor nes Overfle aan de
Poft van Gouverwelle Sluys .631. neemt
de Stat Oudewater in bezetting. 7 1

7. tot

cl'aanflag op Woerden uitgezonden. 827.
drijft de Vyant mannelijk te rug. 828.
eifcht Woerden pp , en trekt af. 819.

I)e Graaf, Burgermeefter van Amfter-
dam , door het Graau aangerand , word
uirgelcid. (89.

G-ra.v ej ordredaar ingezonden, om het

zelfde te verlaten, j-.n, de Krijgsraat wei-

gert zulks, ibid, word verlaten, 51:. be-

fchrijving van deze Stat , en van hazr
Krijghsvoorraar. ibid. van Turenne op-
geeiicht. ƒ13. en by Capitulatie o vci ge-
geven. j-,4 j- è jf

'sGravenhage ; en de beroerte daar gerezen ,

en cc wreetheit aan deRaatspcnilonaris

,

en aan de Ruard van Putten gepleegt. 3 5 y.

en dt volgen

Groen ingen hoe tot de Maximes van
Holland wierd geinduceert 238. ingroo-
te alteratie over 't overgaan van Overy fiel.

ƒ96. ongefteltheit daar af. 5-98. veriaac

d'Oude, tn ook de Nieuwe Schans il.d.

verkieft Rabenhaupt tot zijn Gouverneur,

ƒ99. befchrijving van deze Stat. 781.
haar Fortificatie en gelegentheit ibid. haar
Magazijn, en Garniiben. 781. Weerbare
Burgers en Studenten. -,83. twee Per-

foonen daar in geè'xecutert , over verraat.

ibid. word belegert. 784. genadert.en
befchoten. 7 2f. met vuurwerken, daar te-

gen goede ordre word geftelr. 7S6 fchiet

ook met Vuurwerken. 787. woTd op-
geëifcht. ibid. Sententie tegen Broersma
gepubliceert. 788. de Srat aan d'e-cn zijde

in Oorlog houd kermisaan d'acdere zijde.

ibid, verfclieide uitvallen, ibid. krijgt

eenige aftiftentie. 789. word beftormt.

ibid. word met gloeyende Koegels, en
vergiftige Vuurwerken befchoten. 790.
word geaffifteert 79 1 . heftig befchoo
ten, en antwoord dapperlijk. 792. krijgt

fècours -van Volk. 793. doet een uitval»

794 word van de Vyant verlaten. 79^
Virgilius.verfcn daar op toegepaft. ibid.

verlies binnen de Stat , en waarom van de
Vyant verlaren. 79^. de Stedelingen win-

nen verfcheide Veilingen daar omtrent.

798.799.
Grol altijt zeer confider&bel , en wel ge-

fortificeert , wel verzien van voorraat,

maar niet van bezetting. 436. word be-

rent, engeapproobeert. 437. van water

berooft, ibid. ontfangt een nieuwe Com- .

mandeur, en word befchoten. wid. word
opgeëifiht. 438. ende voorwaarden ge-

maakt. 439. laatde Vyant binnen 4^0.

De G root, AmbafTadeur der Staten, lange

tijt te Tarijs opgehouden. 341. word
eindelijk verhoort , en de antwoort aan

hem gedaan. 34:, word , Wegens Bcï-

(aa) laat.
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, iant, S!in de Koning van Vrankrijk gccom-
mitreert.640. Koomt voor Doesburg, daar

hy , ne£fens d'anderen , met des Konings

Mi nillers confereert. 641, verreift alleen

v/eêr naar den Haag, om d'intentie van

hireHo. Mog.te veiftaan. 643 vertoont

detoeftant aan Zijn Hoogheit te Bodegra-

ve. ibid. doet rapportin de Vergadering

van Hollant, daar in hy ook zijn advijs

geeft. ibid. word met gelimiteerde au-

thorifatie weer heen gezonden. 646. rap-

port van 't geen, dat hem opzijn reis is

bejegent. 6^0. en de volg. advyfeert over

deze handeling. 654. is fufpe&by Zijn

Koogheit , en vlucht dieshaken uit het

Lanr, 723.
Groote.Hof- meesters in Vrank-

r.i* bare macht, 31.

De G r o o t en van Vrankrijk worden door

de Koningen verarmt 54.5-5-.

De Guise vervolgt de Hugenoten. 47.
maakt den Koning by 't Volk verhaar, ibid*

raaken beydeomhaU. 48.

a
XJ Aarlem, beroerte daar gerezen. 682,
*• -* zend Gecommitteerden aan zijn Hoog-

heit. 683. haar zwakheit. 705, fufpe-

ctoert verfcheideBeeren, en voornamelijk

de Raat-Penfionaris de Wit. 735. ge-

bruikt groot gewelt in 't huis van Zype-
iiein. tbid. nieuwe beroerte daar binnen

.

tbid. houd deSoidaten van zijn Hoogheit
buiten, ibid. ftelt d'oude Krijghsraat af >

doet de Rsgenten hun Amptcn neder-

leggen, en verzegelt de Secretarye. 737.
verkieit nieuwe Krijghsraat. 738. de Re-
gering daar weer in ordre gebracht, ibid.

ïl a N e n k o doereen petitie van Polen. nr.
ilaat Doroiensko , ca word weder van hem
gcflagen. - 865.

]lARDEuwYK,cnde befchrijving daar af

ƒ f 6. fortificatie , hoe vervallen. 56-,
Magazijn flecht geitclt. ibid. zonder Gar-
niioen. ibid. wil zich echter verdedigen.

ib-.d. word opgtèïfcht , en capituleert.

5-68. in gevaar van geplondert te wor-
U 'ƒ70.

Hasselaar, Schout en Oudburgermee-
iter van Amfterdam, zijn genereusheit

#4&. word d^ejjjy'k gequetft, daar de doot

op volgt. 713.
Hattem; ffechte geitel theit daar af. 5 62*
word van den Biflchop vin Munfter op-
geëifcht, en geeft een edelmoedige ant-

woort. 5-63. word van 't geheel Leger
omcingeit. 5-6!. c-.pituleert. ibid. word
van haar zilverwerk berooft. ibid.

H a u t y n , zijn qualiteit. 564. begeeft

zich naar Elburg. ib;d. capituleert met
die Stadt. f65*. gezint Harderwijk uit

te pionderen. 570.
Heilige Liüue door wien, en tot wat

eyndegefmeet, 47. Liguiften conïpirce-

ren. 49.
Hendrik de VI. Soon van Hendrik de

V. Koning van Engeland, word totParys

tot Franiche Koning ge kroont. 40.
Hendrik de II. ongelukkir,h ornge-

komen. 44. zoekt de Univerfele Monar-
chie. 133.

Hendrik de III. wert vermoert. 49.

Hendrik de IV. is eedelmoedjgeB ge-

lukkigh. 47. wort Koning. 49. zoekt
hulp. ibiL recupereert Parys, en wort
Rooms-Catholijk. 50. Oorloght tegens

Philips de II. ibid'. contirmeert de Hu-
genoten hare Vryheit van Religie, ibid.

wort vermoort. ji. zocht de Univ erfde
Monarchie. 133.

Dry Hendrikken zijn hoofden van dry
tact 1 en. 48.

Hendrik van Voorst, Lecraar der

Doopsgezinden y fpreekt bredelijk van ds
Leer en 't leven der Doopsgezinden nut
Formantyn , Doctor van de Sorbonne, tot

des zelfs groote vernoeging. 773.7 -..;

's Heren berg laat de franfében bin-

nen. 4;4-
Hertog van Ha n over allieertz.ch

met Vrankrijk. 196.

'sHertogenbosch benaaut door de

Koninklijke Legers. 719. fieebt verzien,

maar door de burgers in ftaa-t gebrachr.

ibid. met Volk gearïtfteert , en door de
regen geilcondeert. 7:0.

Heusüen, en desze!f3gcitekenis. 720.
Hilversum getirancifcer-t > en uitge-

plondert. Si/.
Hoelak t mirakulcufelijk bewaart voor

de Zeemacht der V vanden- 807. tegen-

fpoediginzijnDelleinen. 8:i^ in fchrik

ever



REGISTER.
óver de doorbreeking der Franfchen te

Nieuwerbrug. 843.
HonANTiCHE Burgers naar de Fron-

tieren recommandeert 362.
Holmes naGuinea. 139.

Hug enot ln revengceren de Moort van
Parys. 47, worden vervolgt door Duc de

Guife. ibid.

Hun te Gennep geevacueert. f o.

des zelfs befch rij ving. thul.

Huis te Ulft sinde Franfchen over-

gegeven. 430.
H u n g a R r e n voorrrmls zeer machtigh,

waar door het verzwakt is, zijnlntereit,

9^>. door Vrar.knjk getroubleert. 207.

2o8. 21 8- de Proteftanten worden ver-

drukt. 219.

H u s s e n , een Stedeken by Arnhem , door
de vigüantie van de Heer Veeren geül-

veert. 462.

I.

TT Et huis te Jaarsvelt van de Fran-
-*--* ien vermeeftert.en uifgeplondtrr 8 1 f
Jakob van der Graaf, met zijn Compli-

cen , maakt toeleg op de Penfionaris , jan
de Wit. £72. tafthemaan. 6 7 3. .word
gevangen, en bekent zijn handel, 074.
word gcë.\ecuteert. 675.

Jan de Wit, Raatpenfionaris , zim fen-

timent over 't overgaan van Rijnberk. *8 1.

zijt raat in déze verwarde tij Jen 638.639.
van fommigen voor hooft en oorzaak van
alled'onheileninNederlant, geftelt. 666.
redenen daar toe bygebracht. ibid. en de

volg. word van anderen ontfchuldigt.

668. toeleg op zijn lijf. 675. hy word
van vier te gelijk aangetnft , weert zich

dapper , en word gfquetft. ibid. en
word vergeefs om veigiftenis aangezocht.

674. zijn verheuging over 't avancemem
|

van zijn Hoogheit. (95. word in zeker

pafquil lelijk uitgemaakt, en fchrijfcdaar
' over aan zijn Hoogheit, van de welk hy
weer ichrinelijke antwoord ontfangt, 733
word door de Gecommitteerde Raden
ontfchuldigt. ibid. by de Hagenaars fuf-

pe£t. 7^9. Verzoekt ontflaging van zijn

dienft, 762. vervoegt zich by zijn Broe-

der op de gevangen-poort. 7 64. word, nef-

fenszi in broeder, afgehaalt. 766. word
gemafTucrtertj en zijn liglmm mishan-

delt. 767. word 's nachts afgenomen >

en begraven. 768.
I'M m e n e s van de Franfchen uitgeplon»

dert. 815. en mishandelt. 816.
't Interest van Staat wat 'c zelve

is, en waar op 't ztlve gefondeert is r. kan
nietbeduegen. 14. boven wwlke Wetten
her is. ibid. en 25-

Interelt van Vrankrijk hoe het word waarge-
nomen. 2+. 6f. f» vJ^enye. dib al-

gemeeneen particuliere Regulen van in-

tereit. 74. Intereft van Spanjen. 7 f, ?-j,

77,78. van't DuytfcheRijk."9. vanden
Keizer. 80. van de Rijx-Vcriïen. ihd.
van de Proteftanrfche Vortkn. 8 r

,

Intereft en Vyandcn vanltalien, S5.84. vaa
den raus. 8f. 86. van Venetien. 87. SS.
van Genua. 88. van Savoyen. 89. van
Tofcanen. ibid. van Parma. ibid. en 9 \
van Engeland. 90 91, vanSweden. 94.
van Denemarken. 95-. van Portugal. 96.

van Polen. 96 9- 98. vanHungsrien. 97.
van Molcovien. 100. van 1 uikven 101.

101. 103.104, 105*. van Sw>>ieriand..'o5.

106. en van de Vercenigde IseJc-rJan-

den. 108. en <vo1gen.:e t

Joh anna van Lotharingen
ontzet Orleans , verflaat de Engeliché

,

wortverbrant, 40.

J o r m a n , met veertien Compagnien

,

tot onderftandt van Groeningen, 7pj,
wint Winfchooten. 798. de Winfchoo-
ter-fchans, en andere plaarfen- 799. Word
weer naar Hollant ontboden. ibid.

Isöla krijgt ordre van den Keizer , om de

zaake van Keur Keulen in denHaag waar
te nemen. 17e. verwijt aan den Bif-

fchop van Stnasburg alle onheilen. 17c
Italietis Intereil en Vyjjiden. S3. 84.

Justitie is de tweede Pilaar van eiken

Staat, en is of Univerfeel of particulier, de-

ze wederCommutatiefof Diflributief. 13.

Nootwendigheit van de Juftitie. ibïdefoi.

Misbruik van de Juftitie. 14, Verval

der Univcrfele juftitie in Nederland. 250.
- verval der Comm utati vejuftüie mSSkit-ïbid,

Hoven van Juftitie wierden geexaurhori-

feert. 230 231. verval der Juftitie in

veele Steeden, 231. Langduyrigheidt

der Rechts pleeginge. 231. remedien

daar tegen verwaarloost if'd. L'>f van

(aa 2) Amftcr-
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Am (lerdam wegens de Juftitie. 232. Di-

ftributive Juititie vervallen. ibii.

K.

KAisers tntereffc. 8 o. hoe van de

Franfe gecontramineert werd. 8 t hoe
de Kai/.er van de Franfe is aangezocht tot

de Neutraliteit. 169. de Kaïzer maakt
ttoee nieuwe Tra&aten, werft yolk en pre-

pareert ten Oorlog. 171. 171. word van

Keulen gezocht tot aflïilentie. 178. Kei-

zer contramineert deFranfche defleinen in

Polen. 114.

Kaiserschen conjungeeren zich met
de Brandenburgers, en trekken met hen
op, 8y6. hun Winter-quartieren. 862.

Kaperyen van de Bilïchop van Mun-
fter op de Zuider-zee belet. 780- der

Nederlanders gelukkig tegen de Engel-

fb'hen en Franfchen. 813.
Keulen word om hare bequaamheyd

van de Franfe aangezocht, die daar op ook
pretenfie maken. 177. verfchil tuflehen

de Staden den Keurvorft. 177. enwlgg:

word gewaarfchout , zoekt aflïlentie

by den Keifer, en word geförtificeerc. 178.

ibekt afliftentie by de Staten. 179. ac-

cordeert met deKeur-vorft by provifie. 1 80
herLant door de Franfchen vcrwoeft. 8 $7.

K^ulenaars congratuleren en befchenken
- de Koning van Vrankrijk. 433. krijgen

geen zoo goede antwoort , als zy verwacht

hadden. ibid.

Keurvorst van Keulen is Vree-

delievent , word yan deFranfche misleit,

door Prins Willem van Furftenberg. 172.

373. endoor de Geellelijkheit 174»
wordgeabufeert. 175. krijgt fatisfacïoi-

rc prdèntatie van de Staten- 176. ver-

fchil tuflehen de Keur-vorft en de Stade

Keulen. 177. deKeur-vorft yordgein-

timideeit. «79. Accordeert provifione-

lijkmetde Stad. 180. fent een Envoyé
aan Spmjcn. 204.. prepareert ten Oor-

log -79- neemt Franfchen over in zijn

diérilr. 2S0. zoekt de Staten te abufce-

ren Qiet de Neutraliteit. 281. verwelle-

komt de Koning van Vrank rijk op zijn

bodem. 355". kan zich niet van weencn
onthnude* in des Konings prefentie, en

neemt veel Franfchen in zijn dieaft over

l$>. "Publiceert een Afteyan Neutrali-

teit, om zijn defleinen te verbergen. Jyy;
zijn pretext tot d'Oo.-' g. 25-7. Ta i[.

ceert d'Oorlog tegen deStaten.en zend ziïn

militie naar de Bilïchop van Munfter. < 8.

advifeert Groningen eerft aan te taiten,

619. vlucht mar Bon, op d'aankoomft
van zijn Hoogheit. 833.

Keurvorst van Brandenburg
word- gecenreert door Furftenberg 1 74,,

is zeer conli derabel , .n word van de Fran-
fche aangeibcht. 192. zoekt de Franfche,
denOoriogafteraden. 193. maakt een
Alliantie met de S fa ren. 193. raat de
Rijx-vorften tegens Vrankrijk. 194, con-
tramineert de Franfche deflein.n in Po-

len. 214. krijgt Amerongen aan zijn

H >f, en doet groote preientatien. 2S7 . zijn

huis by het Tolhuis door de Franfchen
uitgeplondert. 457. zijn dankbairheit

aan de Staat , over 't verheffen van zijn

Hoogheit. 716. zijn rra&aten van afiii-

ftentie met de Neerlanden , en van Deten-
tie met de Kcizer.-8^2 zijn toerulting,

on biddag. $,f. trekt op van Berlijn,

en neemt Heuxter in bezetting Sy<5. con-
jungeert zich met de Keizrrfche. ibid.

doet een vergeeffche aanval op de Fran-

fchen , en ageert Vyandelijk in Munfter-
lant. 8<5i. doet onderftant aan Polen 864.

Keurvorst van Ments weigert deur-

tocht aan d'Armeen der Duitfchen 85^.
K 1 l p a t r 1 k G juverneur van 's Herro-

genbofch. yi r.

Kleef se Steden, als Kleef, Duisburg ,

Kilkar , 8cc. krijgen Sauvegarde van
Vrankrijk. 434. het Lant een groote
contributie door Turenne afgeëifcht 857.
enook van d'Eftrade. go».

Klompeuak e.i s ftouthcit te Haarlem,

683.
Kluchtspel van een Koe , op de zwa-

righeden in N^deriant toegepjft. 77S.

K n o d s e n b u r g , de ftaat' daar af. 468.
word buiten om gerafeert , en van de
Vyant be&ichtigt. ibid. van Turenne be-

legert,en van de Franfchen aiugetaft. 4^9.
verzoekt aififtentie van Nim wegen.' 47 :>.

geeft zich over. 471.
K o N 1 m g s m Ark trekt met zijn Troepen

Leiden 84*. word weer mar Al-
phen gecomnunJcert. 844.
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Kopere Schuyten der Franfchen. tyi.

Kronenburg door Princen Volk bezet.

813- van de Franfchen aangetaft , en

tot overgeven gedwoBgen. 814. gerui-

neerf. ibid.

De K. u 1 n u e r weer gewonnen. 807.

L.

L Emmer , de toeleg daar op miflukr. 780.

Leydin raakt in roeren over het

vluchten der goederen, en over de befchul-

diging vin een Rocmichgezinde Doftor.

685. oploop der Wijven en Burgers in die

Stat , daar de Refolutie , van Zijn Hoog-

heit tot Stathouder te verkiezen, afgelezen

word. 68o\ nieuwe beroerte. 687. zend

twecduifent Mannen naar Nieuwerbrug,

en BuÜekruit naar Nimwegan,- 706, de

Burgers geraken daar in roeren , en wor-

den oneenig. 74-r. fpreken lang met Sy-

mon van Leeuwen. 741. behandigen

hem een lijft vandenamen der gefufpec-

tcerdeHceren. 743. leveren hun Requeft

en Lijft aan Zijn Hoogheir. 744. vuile

termen in 't Requeft. ibidt de Magiftraat

zend ook haar Gedeputeerden aan Zijn

Hooghcit. 74ƒ wijder oploop der Bur-

geren , die een nominatie van een dubbelt

getal makeo. 745. met zes Artikelen.

746. ordre van Zijn Huogheit daar in ge-

ilelt. w.d. maakt ruimte buiten, en houd
Koningsmark buiten. 843.

Liever Franfchals Prins. 303. 304,
Lyfrenten tot Amfterdam genego-

tieert. 703,
Lipperschans: en haar Hechte con-

ftitutie. 39$, van üe Franfchen aangetaft.

398, word beklommen en ingenomen.

399.
L o c h e m befchreven , en van de Biuchop-

fchen ingenomen. 446".

Lodewyk del. raakt in een Kloofter. 3 3

.

Lodewyk de IX, Oorlogt ongelukkig ,

word gevangen , en fierft. 36.

Lodewyk de XI. is den eerden Funda-
teur van den huydigen Staat van Vrank-
rijk, 40-. 41. wint Bourgondien. ibid.

L o en en van de Franfchen uitgeplondert,

8. f.

I. o f. n E r s l o o t , het Slot van de Fran-

fchen vermeefterr. Si f*
' esvein d'uitterftc Fronticr van

Hollanf, 5-39. van Je Franfchen ep-

geeifchr, ƒ40.
Loevesteinsche FActi e haren oorfpronk.

Ii 3. zoekt de Stathouderlijke macht te

verminderen, dat grooteonluften caufcert,

die bygeleit worden door een Amneftie,

i« 4 .

Longeville dootgefchoten. 4.^6, zijn

lighaam naar Rees gebracht, daargebal-

femt, en naar Vrankrijkgezonde;). 45-8.

Loosdrecht van de Franfchen geti-

rannifeerten uitgeplondert. 81 j, 816".

LothArings Hertogen preten-

deren de Franfche Kroon. 35. zijn door
deFranfche bedroogen 73. en van haar

Hertogdom berooft. 146. 147. zoekett

de Poolfche Kroon. 2 1 ƒ.

Louis de XII I. door wat middel hy de
Univerfcle Monarchie zocht. 133.

Louis de XIV. Koning van Vrankrijk ,

zoekt den Dauphin te maken Roomiche
Koning en Keizer. 8*. zijn Elogie of

pcrfoneelebefchrijvinge 130. word ge-

noemt Le Peut Dien, en heeft tot zijn oog-

merk de Umwrfele Mtharcbïe. 131. zij-

ne Heerfucht en gelukkigen ftaat. 131
zoekt de Monarchie door de 1 7 Ncder-

landfche Provinciën. 133. watvoordee-

len hy daar uit zoude trekken. 134- 137.

fpeculeert op zijne deiTeinen , tot de Uni-

verfcle Monarchie, en brouwt een Oorlog

ruflehen Engeland en de Vereenigde Ne-
derlanden. 137. 138. corrumpeert toe

dien einde eenige in't Opper-huis. 138.

colludeert met den Biffchop van Munfter.

139. flatteert ondertuflehende Staten.

140. en abufeert Spanjen met een ge-

veinsde Vreede. 141. valt in de Spaan-

fche Nederlanden 141. 14*. doet aan

de Staaten een prefentatie tot verdeelinge

van de Spaanfche Nederlanden. 1 43. doet

mede prefentatie aan Engelandt. 143. 144.

ftelt den Oorlog tegens de Staten vaft, met
vertrouwen van groote fucceflen. 148.154.

zoekt de Spaanfebc Nederlanden by ac-

coort. 154. bekommert de Negotie van

de Vereenigde Frovintien. 154. > jT 5". 1^6.

zcekt de Triple Alliantie te vernietigen.

ij-8. en Engelandt daar van af te trekken.

'f9- SCl 'jk ook Swedcn. 165. zoekt

alle nabuirige Potentaten tegens de Staten

(aa 3) oa



REGISTER.
op terokkenen. \66- 1 68- alsmede het

Duitfche Rijk. thid. zoekt den Keizer

te difponeeren tot de Neutraliteit, 169.

170.171. zoekt den Keur yorft van Keu
len op zijnezijde te trekken. 172- zeekt

de Stad Keulen» 177. zoekt Luiker-

land. i8r, 182. en zoekt den Biflfchop

van Munfter. 181.183. brengt de Rij x-

voiiteninzorgloojhcJt. 185. zoekt Keur-
Mer.rz. 187. enKeur-Trier. 1 88. Keur-
Bcyeren. 190. Keur-Paltz. 191, Keur-
Saxen» 191. Keur-Brandenburg. 192.
zoekt het geheele Duitfche Rijk te em-
broilieeren. «94. heeft Nieuburg tot zij-

ne .devotie, 19 f. zoekt de Lunenburg-
iche Vorften. 19$» allieert zich met Ha-
nover. 195. zoekt de Svvitzers. 196.

brengt haar.in oneenigheir. ittdi werft
veele Svvitzers. 197. zoekt Spanjen door
zijnen AmbalTadeur Vill.irs , met groote

f>refentatien. \<)?>. krijgt van Spanjen

lechte antwoord. 199. zoekt Portugal

aan tegens de Staten. 204. onder groote

prefentatien, maarte yergeefj. iof. zoekt

Denemarken aan tegens de Staten. 2oj\

7.06, en tegens de Sweden. 206. trou-

bleert Polen en Hungarien. 207.208. en

molgg: zend Envoyeesna Turkyen. 218.

doet Hungarien rebelleeren. 218. 219.

maakt Savoyen tegens Genua op. 2 20. 2 2 1

.

zoekt den Paus aan. 222. zoekt Tofca-

nen. 225. Mantua- 223, Venetien,

Modenaen Parma. 224. en alle Poten

-

tatendoor dry middelen. 224. 225*. op

wat motiven hy den Oorlog begonnen
heeft tegens de Staten. 265. 260'. toont

zijn groote verwaautheit inDcvijfeo? en

roept allé Potentaten te hulp. 314. ver-

klaart d'Ooxlog tegen de Staten,onder drie
{

.pretexten. 337. op het beftier der Staten I

Generaal in zijn regard. 358. op d'on-

dankbaarlïeit over d'Gbligatien.dic de Sra-
|

ten van hcm>ea van zijn voorzaten hebben 1

genoten» 339. en op zijn glorie. 340
Satisfactie word hem door een briefvan de

Staten geprefenteert. 341. zijnantwoord

aan d'AmbalTadeur de Groot. 342. en

zijn brief aan de Staten, ibid. zijn publij-

kea&c tot voordeel van de Nederlanders

in zijn Rijk. ilrid. hy doet zijn onderda-

nen uit de Nederlanden in roepen, ïbul, i

zijn gruwelijke ambitie, die , volgens hef-

fensgaande exempelen , hem qualijk zal

fuccederen. 343. hy zelf voert een van

zijn heiren. 146. trekt op van Tari js met
groot gewoel. 347. komt tot Charleroy

en doet daer een reveue , en' monftert veel

wijven, 8cc. uit 348. trekt over de Spaan-

fche Bodem , zonder daar d'Onderdanen >

ja zelf het heiligdom ts verfchoonen. 349.
koomt voor Maftricht , en herent deze

plaats, ibi-h befluitMaftrfchtte verlaten»

353. doet verzoek van de gevange Mar-

quis de Sauvebeuf wel te tractoren»

35* f. komt te Nuis, en word van de

Keurvorft van Keulen verwellekomt.^f.
komt voor Rijnberk, en doet ovenl biflec-

tenaffigeren» 3 f 6. bedjient zich van ver-

radery tegen Rijnberkt 376, oordeelt

Wezel bequaam tot de Moei des Oorlog?.

390» zijn voorwaarden aan de Burger6

van Rees vergunt» 423*424. en ook aan

het Garnizoen» 42^, zijn dreigingen aan

die Stadr. 426» hy neemt zijn verblijf

even buiten Emmerik, en word daar van

deStadt Keulen gecongratuleert^^. be*

zuekt Condégequetft zijnde, binnen Em-
merik. 4fS. komr voor Doesberg, 489.
doet Zutphen opeiflèhen. jtoi» trekt naar

Uitrecht, f09. nodigt de Hollanders,

dooreen afte, tot hun Steden over tege-

ven. 632, zïjneifch van deze Suat. 652»
word te Se.fi geluk gewenfcht van de

vreemde Minifters, 6

f

8. gruwelijk ge-

vley aan hem bewezen, ibid* koomtmet
groote Magnif.centie binnen Uitrecht»

659. zijn antwoort aan d'Engelfche Am-
bafTadeurs, 66i, moet Woerden en Ou-
dewater verlaten» ibid, breekt , op 't be-

richt van zijn Hoogheits verkiezing, met
zijn Leger op te Zeift , en verlaat Oude-
water. 716. en Woerden, 717. fielt

Gouverneurs over zijn conqucften.en trekt

naar ';> Hertogenbofch. 718. dreigt de

Graaf vanMonterey,en tracht hem tot on-

trou te bewegen. 721. delibereert op vier

pointen. 722. hoeby iich met nieuwe
Alliantien zou verzekeren- ibid. ver-

hïeutzijh alliantie metEnglant,/£«/. keert

weer fpoedig naar Vrankrijk , en word te

Parijs verweliekoomr. 724. ftcltTuren-

ne tot-Generali'Timis, buiten de conque-

ften>
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ftcn ', en Luxenburg tot bewaring van bin-

nen. 725. tracht door verfcheide midde-

len de Keizer van de tractaten te doen af-

ftaan. 726. gelijk ook de ICeurvorft van

Brandenburg, en andere Votften, 717.

2ijn fchrikkclijk voornemen tegen de On-
roomfchen. 774, zijn noge gedachten

tot de Monarchye, 7 7 f. bied van zelf de

rolenbyftantam. S63.864. doet Vre-

de tulTchen Savoyen enGenua maken.8 7 8,

LuNENBURGSCHE VoRSTEN zeer

confiderabel. 195*. van de Franfche aen-

gezocht. ibid. allieeren zich met de KLey-

zcr. 196. worden van de Staten, aan-

gezocht. 288.

Luxenburg voert een der vier Heiren

van Vrankrijk. $+6- legert zich eenige
j

dagen omtrent het witte z:mt , by Deven-
|

ter. 5- 10. koomt binnen Elburg , en doet

de-rjiilchopfchen vertrekken. 5-65* neemt
Harderwijk rn pofTeffie. 5-7 1. word in I

Nederltnt, tot befeherming der conque-
j

iten, gelaten 725. doet Kronenburg, en I

andere plaatfen daar omtrent aantaften } |

eneenigen daar af wtplonderen. 814. Si ƒ.

trekt tut ontzet van Woerden , en valt op

depolt van Zuilefteinaan. 817. Hy wort
befchreven; en zijn bloetdorftige aart. 838.
zijn deflein op Hollant, dat hy te werk
ftelt. tbid. zijn goddeloos encouragement
aan de Zijnen. 839. hy trekt op. ibtd. word
door een Uytlegger , en door de Huislieden

vanNieukoopargeweert, 840. komt bin-

nen Swammerdam en Bodegraven, ibid.

zijn grouwelijï^ woeden en tieranny, daar

geplcegt. ibii. en 841. doet de Nieuwer-
bmgiche Schans flethten. 843.

Luykerlako 2oude aan Vrankrijk o-

yergaan , als de Nederlanders daaronder
quamen te forteerea. 137. Luikerland is

zeer confiderabel, en zoek de Neutraliteit

,

wort van Vrankrijk aangezicht. 181. die

daar door de psfiagie krijgen , tegens den
zin van de Luykenaavs. 182.

L u 1 k doet bezending naar Bon aan de

Keurvorft , en krijgt Hecht befcheit van
hem ; en ooit van de Franfche Koning,

351. zend Gedeputeerden aan Zijn Hoog-
frétt, . S33.

Lyc est er SC Ht Factie. uj

M,

MaGaZymen hoe nootfakcjijk.lt. hoe

vervallen waren in r Vereenis'de Ne-D
derland. Z59. reNuys ingeftort. 395

Malta van Vrankrijk opgerooyf. 475
Mantua word van Kouing Louis aangc-

focht. 12$
vander Mark door de Frarifchcn vcrwoefi,

8J7
MARquis de LouviGNY overfte van de

Poft te Schoonhoven. 6 3

1

Marsghalken, Rang onder hen gemaakr,

't welk onluftcn verwekt. 347
Marsilien door Louis de X IV. ingeno-

men. $6
Martyn van Juchem ; zijnqualiteit', in

voorgaande tijden, en Commandeur bin-

nen Wefel. 390. in den Haag ontboden,

verzoekt Aiilftsntie , en word daar gehou-

den, )9'
Maseyk fielt fkh ter weer tegen de Fran-

fche. 350. geefe fich over. ibiJ. word ge-

fortificeert. 351. fielt Zich in pofiuer. tegen

de koomft vanzijl) Hoogheit. 834
Mastricht vande trsnfcheiïberent. 350'

is wei veriïen. 3 5 1. desavantagie van die

plaats. 3 5 2-

Meerman en twee anderen aan de Koning

van Engeland gecommitteert. 640
Men a g-e hoe die bcpaelt is. 26 r. Menage

der Particulieren hoe die vcvvallen is. 264»

Mengers, Capitcin binnen \YefeI , fir-

fp:ót. 407. krijgt abfolute nvxhr. om met

Condc te handden , en word trots van hem

bejegenr. 4°8

Mentsche Keurvorst hoe van deFran-

iche aangcfocht. 18-7. hoe hy het Intercft

van 't Rijk behertigt. ibi.l. Yoek Keun'orjl

Mercv£us co.nqucfteert verfcheyde plaat-

fen, en geeft occafieto: bet formeeren

van de Fraufe Spraak. 3°

MiCHAEL , Koning vau Pb'ènj zijn vigilan-

tie voor hel Rijk' 863. zend oai byftaat aan

alle machten, ibid. zijn wakkeiheit. 867,

863. zna brief aan de Palatinen van Po-

len,-
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len. ibii. (Velt ordre in zijn leger. 870
mialu vrede met de Turken. 871. en ook

met dö Kiijmfche Tartaren. 872
Middelburg in roeren. 6"99* 7?6. de

boeren, daer binnen gekomen , verwekken

'groot-e beroerte. 757. cenige Heeicn daar

gevangen. 758
Milaan raakt onder de Franfche , en daar

ca onderde Spaenfche. 43
Militie hoe nootfaakelijk.io. is twee-

derfnnde,te Land en te Water. ibii. Mili-

taire School voormïlen inden Vereenig-

den Staat onder de Princen van Orange. tb.

Verval vande Land-militie in Nederland.

250. en volg. nootfakelijkhey t van een Mi-

litair Opperhooft. 2 f o, i\ 1. De oude Mi-
Jitis wieid in Nederland afgedankt. 15?,

*f S' Militaire difciplinc vervallen ïn Ne-

derland. 156. Van de Militie terZeein 't

vereenigdc Nederland. 160. Militie van

• Vrankrijk en het getal daaraf. 345. invier

Legers verdeelt. 3 46
Modena word van Koning Louis aange-

focht. 214
Modens der Franfche geven hare Koningen

grootc ïnkomflen. 56

Mombas, zijn qualiteit , en troupen. 455.
handelt trouwelofdijk. ibid. Wort gevan-

keiijk naar deu Haag , e;i van daar naar Bo-
degraven gevoerr,en fterk bekhuldigt.4 f 9.

ontvlucht uit zijn detentie, ibid. zijn fen»

tenti^gevelt. 460
Monarchale Regeringe heeft veele

fuuen. 16. of men ibodanigen Regeeringe

in Holland heeft willen oprechten. 147
Mon'MOuth , natuurlijke zoon desKoaings

van Engeland , by de Franfchen.by de Ko-

ning fufpect. 347. keert weer naar Enge-

land. 724
Montal , Gouverneur van Charleroy, ver-

voegt zich, met de tuytery , binnen Tonge-

ren. 834. komt door ccü krijgslift weet
binnen Charleroy. 836

Montauban nadert de fbd: Ree?, 411.
tot Commandant binnen ZutphcB geftelt.

$08. zijnbfièheidcnheit. 509

1 Montfoort vande Franfchen ingenomen.

6)4
MontereY , Gouverneur der Spjaofche Ne-

derlanden , zijn elogtie en vigiiantie. Z84,
18 5. zend bezetting naat 's Hertogenbofch

en Bred.i. 513. word daar over van de Co-
nir-g van VrankriJKgeurcigt , cntotverra.it

verfocht. 7x1.' vcivoegt zijn macht by die

van fijn Hoogheic. 834
Moort v A^ rAiiY^.4^.46. word geren-

vengeert door oe Hugenoten. 47
MoscOvien is een yriend van Polen tegens

de Turken. 98. wordllaafachtig geregeerr.

99. de Czar als een God geëa t , zijn in-

tereft , Mofcovien heeft geen fchulen, de

RiifTen mogen niet van de Religie dtfputee-

ren , noch buiten haar Rijk reizen , vyan-
den van Mofcovien. 100. Moicovien is

vyand van de Turken. 1 02. foektdePool-

fche kroon, maakt met Polen een alliantie

tegens de Turk. 218. ^end ondeiftant aan

Polen. 684
laMotte eifcht Louvenftein ', Worcum en

Gorcum op. $40
Moulattem in America worden gehouden

alsflaven. 79
Muntsake misbruikt. 247
Munt t'Amfterdam by provifie opgerecht.

704
MuydEn door vijf Franfche Dragonders,

daarbinnen gekomen, in grote verbaaft-

heit. 478. zend gedeputeerden naar Roche-

fort , om met hem te capituleren. 479.
word van Prins Maurits in bezetting ge-

nomen ibid. en tot een der vijf poften van

Hollant gemaakt. 631

N.'

Na erden flechi verzien, van enige Fran-

fchen opgeëifcht.477.vcrbaaftheit daar

binnen, ibid. veraccordeert met Roche-
fort. 478. Aanflag der Hollanders daar

op. 824. die mislukt. 825
Namen der veiiorc Steden en Vefiingen.

73i.

Napels hoe eerft onderVrankrijk qusm.4 r;

wortingeooiaeacerlt door Kurel de Vin
daar
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daar na door die van Arragon , eyndelijk

door deFranffeenSpaanfet'famen. 4z. 45

De Nederlanden van zes legers te gelijk

aangctafr. 361. revolutie daar in. 769. hun

fataliteiten. 770
Nederlanders fchijnen tot de negotie

geboren te zijn , door beneficie van 't Te-

iiament van Macb. 114 hebben veel fcha-

dc van d'Engelfchen geleden, $zi. wor-

den door Karei d'I. laftgelt afgeparft. 333.

of zy zich met Vrankrijk tegens Engelant

hebben getracht te vereenigen, ibid en 3 34.

de Koning van Vrankrijk zegt hen d'oor-

log aan 3 37. zijn verbaaft over 't over-

gaan van Rijnberk. 581. en verblijd over

de victorie ter zee. 450. hun verlies te

Jant, in de tijtvan een maant. 451. hun

verbaafthcit over d'inbreuk der vijanden in

de Betuwe. q6^>

Neerl af.g van hondertduizent Franfche en

Duitfche Edelen. 3 4. der Franfchen voor

Sluis, in Picardijen, en inPoiitou. 38. 39
Negotie wort io Vrankrijk feer beyverc

en gebeneficeert. 59. is in de Vercer.igde

Nederlanden't tweede poinct van Intereft.

108. en wort bevordert door verfcheide

middelen. 1 09 110. m. loopt in Ntér-

lant perieul door jaloufie , fa&ien en invi-

die. 111. wort door de Franfche bekom-
mert. 1 f 4. 155.156

Nieuburg ftaat tot devotie der Franfchen

195. wort door de Franfche gerecom-

mandeert tot de Poolfche Kroon, zi 3.114

215. fwarigheden der Polen omtrent

Nieuburg. 115. neemt Raveftein in pof-

felfie. 5 1 o

Nieukopers keren de Franfchen af. 8~;o

N;euwerbr.ucsche Schans van Pain &-

Vin verlaten. 841. van. Luxemburg inge-

nomen, en gefiecht. 843
de Nieuwe Schans van dé Graeningers

verlaten. 598. wéér gebloqueeir. 802
van de Munfterfchen verzorgt. 807

Nydigheyt beschreven, en doet quact aen

de negotie in Nedeilanr. 111

Ninwegen van de Franfchen uit Knoi-i-

S T E R.

fênburg befchoten en opge?Meht. 47*. be-

fchrijvirg van die fiat, en van haer om-
heit. 516. haer kafleel, en fortificatien 1

517. garnifoen daar binnen, en welge-

mocdheit der burgers. 518. 519. van Tu-
renne belegert, Md word opgeëifcht

,

befchoten en aangttaft. 510. en de volg*

d' Officieren zwaai hoofdig. 511. ver-

draagt met Turenne. 524. ontfangt de

Franfchen. 515. het guarnifoen indekerk

gefloten. ibid,

Nuys word gefottificeert. 270. eenmagefijn

der Franfchen, ftort daar in. 393

o.

OBligatien , afilag daar in
,
gedu-

rende de fchrik. 637
Officianten Surpressie geeft groot

voordeel aan de Franffe Koningen. 58.

Officien Virkopi.n geeft groot voor-

deel aen deFranffe Koningen. 5 8.was in de
' Nederlanden ook al gebruikelijk. 132.

Of f 1 c 1 eren van Wezel te Gorcum verze-

kert , en naar zijn Hoogheit gevoerr , en

drie daar af gefen'entie'rt. 4 iz. der Fran-

fchen, gequetff. zijnde, worden zelden ge-

cureert
;
en d'ooiaaak daar af. 4 5 8

O.m merschans verlaten. 594
Onheilen in Nederlant van fommigen zijn

Hoogheit, en d'Edelen te 'aft geleid , en

de redenen daar toe. 664, cnvanfommi-

ge op de Staten geworpen. 66%

Oorloos-Middelen zijn geld en Allian-

tien. 56.

Oorzaken , die rechtvaerdig z'jn , toe

d'oorlog vercifcri!-. 340
Oostenryk is de befte vriend van Polen,

98
Oost-Indi jcHen handel hoegeïegentdie

is geweeft by Koning Salomo , totTirus,

Sidoo, Carthagoen in Egypten. 115. tot

Venetien, en in Portugaal. 1 '6. word by

co Nederlanders gezocht uit twee OQrz„i-

ker, en verkregen. 116. iz7

'(bb) Oosr
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Oost-Indische Retourfchcpen komen ge-

lukkigüjl; binnen Delflijl. 789.811. 't welk

daar door verzekert werd. 8 1

1

Opsta nt der Gemeente in Hollant en Zee--

lanr. 66$. end» volg.

Optocht "des Koninks van Vrankiijk van

Parijs, met groot gewoel. 34.7. van de

Hertog van Orleatis , Condéckc, 348. van

de BiiTchop va:'1
. Munftef. 360

Ounge door Louis de XIV. dooraanra-

diige van Mazarin ingenomen , en tegens

cc Koninklijke Parole gedemaotcleert.

r«. -4.

Orlëans vooi Orfou. 356.369. voor Zut-

phen. 505. zijn voorftel aan die ftat. 507.

Lor. m daar binnen, en keert weer naarde

Koning. 509. trekt met hemnaar Utirccht.

ibid. keei t met hem weer naar Tarijs. 724.

Oksov. ; befchryving van die fta\ 368. haar

fortificatie, en klein guarnifoen. ibid. be-

legert, en opgcërYcht
;
doch te vergeefs.

369. dappcracic van 'c gmrnizoen. ibid.

weer opgeëifcht , en overgegeven. 370.

wrcetruic , d ior de Franicben daar ge-

pleegt. .371. }~i. word gedemoüeert.

573
«J'OssERY tor Adjnr.cl birnen -Rijnberk ge-

ile! t. 575. iaat een E.'e'man van de vyant

• hiniïen. 37?- qolcid hern wcêr naar bui-

ten , en v • defecten der tortinca-

ti'. n aan. ibjJL aiufat gt een tweede brief

devijant. }~3- ZsAd zijn eige trom-

petter uit e-<i in eb (Ur , en naar des vijants

'k£Cï. ibid. zend driekapitainen tot gyze-

laarsmr. 378. treed in conferentie met de

Hertog van Duras binnen Rijnberk. 3 79

d OuDïSCUANS van de Groeningcrs veria-

ten. 3
98. van 'hcv> gebloqueen. 799. word

bcfchotcn.800. geeft zich over op voor-

waarden. 801

Oudewater veazoekt affiü ent ie by de Sta-

ren, Oj-?. krijgt weinig ttoolt , en ver-

voekt dieshaivcn Sauvegavde vandefran-

.i.cn. 635. \rord van de Franfchen veria-

tea. 716., en van dcGi'Safvan Ploorn in

. .ving gene men, 717

Oudyk wegers Zechnt aan de Konink van
Vrankrijk gecommitteerr. 640. doet rap-

port van 't verhandelde. 650. protefteerc

daartegen. 65 2.

Overyssel is een exempel van wonderlij-

ke ïntrigues. 4. 38. e« volg. haar ontrou lang

voorheen bemerkt. 594, de gevluchte goe-
deren van haar Regenten in Hollant ge-

confi'cjueert. 595. word door verdeeltheit

gefcratt. ibid. haar overgaan verwekt
grote alteratie in Vrieslant en Groeningen.

596

P.

]}AiN et Vin verlaat de Nicuwrtbrug-

L flhe Schans , ea begïeft zich naar Gou-
de, 841. word diarover met de dootgc-
ftraft, 843

Palm , Colonel 3 zijn dapper he-itvoor Woer- '

^en, 819
Pals-Heydelberg in difpuit met den

Beyer-Vorft, 189. ïntrigues van Hey-
delberg, 191

Parys, groot gewoei aldaar ind'oorlogs-

^ preparatien, 345
Parysche Moort , 45, 46. wort geie-

vengeert door d;Hugeuoten, 47
Parma, zijn intereft, 89)90.vvord van Ko-

ning Louis langcfocht, 124
Patent van krijgsvolk te laten ui'trekk::-,

doorSiegers, Commandant vinlieroort,

geweigert, 597
Paus zijn intereft, 85, 86. w-irt van K-oning

Louis aangcfochr, zzr. fielt, tot önder-

ftantder Polen , impoft opalle geeftelijkc

goederen, &c, 8^4. zend naar Genu3 en

Savojen , om daar de vrede te bemidde-
len, 877

Peksienis Poiensvrient tegen de Turken,

98» en vijand van de Turken, 101
Passer., Burgermsefteï van Rotterdan^a.'.ri*

gerand, 693
Petrus van Arracon wort meeftervaa

Sicilien, 41
Philips de II, Koning van Spanjen, ont-

roert Vrankrijk, 48
Tui-
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Philips VAN Valois werdKoning, en

lüftcller van het darde koninklijk geflacht,

35
van Fiek , Commandeur binnen Andrics-

fchans, 486* weigert tweeCompagnie,tot

alliftentie komende , in te laten , met drei-

ging, 487* capituleert met de Franfchen,

aan de welken hy de fchins overgeeft, ibid

Pip in word Koning, 32

PiRATEN moeten cm de negotie ingetoorm

werden, 109. Pirater)ciL der Franfchen

opdeMiddelandfcheZee, 11:

Pistolet ten der Fuan£chen meer machts

opSchenkcfchans, dan bun wapenen, 476
FOLENftjn intereft, oó* uitterlijke vijanden,

macht en inconvenientcn, 97* zijn befte

vriend is Ooftenrijk, en zijniiftigiten vijant

is Viankrijk, 98, 1 emeciien tegens alle in-

convenientien, 9>, 99, de Polen zijn vijan-

den van Mofcovien, . ioi. Polen van

Viankrijk gctroubleert, 207, 208. Pool-

fche Armee word door de Cofakkcn ge-

llagen, 2 10, m, Polen raakt met de

Goiakken ia vrede, die de Polen violeren

tet oorzake van de Franfche , dat den Po-

len een oorlog brouwt met de Turken,

s£l,Zi)« Pool fche Kroon word aange-

zocht door Condé , aij» door Nieu-

burg, 113, 114, door den Mofcovit,i 1 5,

door denTartar, ibid* door Lotharingen,

ibidt* Polen kielt een Koning , dien de

Franfche zoeken te ontkronen, 216, 217*

de Koning word geaflifteert door Radze-

vil, ü7 + Polen maakt alliantie mer Mo-
fcovien, ,11 8, raakt met de Turken in oor-

log, ibidt is in Hechte conftitutie, 863 , en

de volg t ontfangt affiftentie van verfcheide

Vorften. 854* van de Turken aangeta/t,

$6ït verlieft CaminifcPodolski,866. al-

gemene vlucht daar in, 867» van factien

gequelt, 869. iluit vrede met de Turk,

871. en met de Tartaren, 872
Politie is de derde Pilaer van eiken Staar,

M, en is Ordinair of Extraordinair, 15
hare Adminiftratie beoogt het Gemeene

beft , 1 9, p jiicul van des zelfs verandcrin-

S T E R.

ffiibid. de goede politic is oorz'a

weeft van den fleur der Vefrcnide Ne*
dcflanden, 1 3 3 hoe defclve aldaar vér
val leri was

,

3 5 5
, cn de volgt

PomponE handelt, neftens Louvoys, met
degfcommitteerdcn van Nedetlam, 65

1

Poolsche Koning, zoek M 1 ch a 1: r,

Portugal raakt onder Spanjcn, daar van
het naderhant afvalt, en zich een Koning
lueft, heeft byna geen vijanden; en \v;i:

Zijn interen is, 96. wort var. Viarknjlc eti

Engelant aangezocht tegms re Staten; 104,
onder groote prefentanen , daar na Portu-
gal luiftert , doch de Gemeente wert gaan-
de, 2.0

j

Pospoli ter RassiNi nv»kcn ecnverbon.t
met malkander , tot vaorftaiu van Polen,

869, 't welk in 'ceerft naaukeuiiglijk on-
derhouden word, 870

Post
, een krijgsoveifte des Biftchops van

Munfter, dreigt de ftat Carftpen, for
Pressincs var.Zeevolk is een tirannrge mid-

del, 272* preffinge in Engeiand, 27?,
maakt aldaar ve!emoei;en, {78

Princk.N vanOrange hebben m defcNe-

derlanden opgerecht de 'fchoo'I van Mars,zo
Princesse Douariere gecomplimenteerd

over 't avancement V3nzijn Hooghdt, 659
Prins vaN ORANGEomCapitainGeneraa!

te worden, word bedifputeert. 149. een

briefvan Brandenburg wortdaar overqua-

lijk opgenomen. 1 jo. Pi ins word aange-

nomen als Kint van Staat, en krijgt Cura-
teurs. idem. deftelfs avancement belet door

Hollant. 151. wort ftfïïe vergunt in den

Raat van Staten. 153. Sijne authoriteic

wierd vermindert door deStaatfche regc-

ringe, in perfoon , naam, en goederen.

235. 236. 237. en hy wierd bv de Ge-
meente veihaat gemaakt. 250. word Ka-
pitain Generaa'. 304. onder gelimiteerde

ordre. 361. ?i;u vigilanrie aan d'yiTc'1. 363.
hy manftert her leger , en bevind het zeer

zw3k. ibii. beflnic , mrt de Veltmaar--

fchalk Wurts , de vijanden vveêr uit de

betuwe te fiaan , maar bevind zuiks onmo-
(bb 2; gelijk
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gelijk. 4*9. doe: Mombas vangen , en

naar den Haag voeren. ibhl. breekt op met

zijn leger aand'Y(fel, en zend enige regi-

menten naarde deden. 465. getal van zijn

krijgsvolk , in zijn retirering. ibid. koomt
voor Uitrecht. »'£///. z;jn antvvoort aan de

Tielenaars over hun verzoek van aiMen-

tie. 481. zend ordre aan de Gouverneur

van de Gtave om weer naar die ftat te kee-

ren. «513. zijn antwoort [aan de gedepu-

teerden van Bommel, f 3 o, 533. koomt
voor Uytrecht met zijn leger , dat in wei-

nig regimenten beftaat. 611. treed daar

binnen, en delibereert met des zelfs Sta-

ten , enburgerhopluidsn.öii. refolveert

de ftat tedefendeeren. 623. docteenpro-
pofitie voor des zelfs Staten. 614. word,

met'sLants militie naat Hollant ontbo-
den. 61 f. vat poft op de frontieien van
Hollant, en neemt zijn legerplaats te Bo-
degrave. 631. verdeelt d'anicre poften te

Muiden, Gorcum , Gauverwclle fluis,

en Schoonhoven, ibid. d.iet de paften op-
maken. 631. koomt te Woerden, dat hy
znoefr. verlaten. 635. word in alle digni-

teiten en eminenrien zijner voorvaderen

geftelt. 657. 6^8- word van fommigen
voor a'oorzaak der onheilen van deze

Staat geftelt. 664. van anderen ontfchul-

digt. 66S- koomt, op verzoek, binnen

Dordrecht. 679. word daar in zijn karos

aangerand. 63 o. weigert daar het Stat-

houderfchap aan te nemen. 681. van de
Haarlemmers verzocht in hun flat te ko-
men , veróntfchuldigt zich, en zend nef-

fens de gecommitteerde een trompetter

rneê. 683. te Delft tot S-athouder verko-
zen. 684. word met groot gejuig ter

.' Goude ontfangen , en daar tot Stalhouder

verkozen. 691. Staatswijz? deputatie aan

hem gedaan. 695. omfangt het Stathou-
derfchap, &c. te Bcdegrave. ibid. ver-
schijnt in de vergadering der Staten, van
Hollant , en voor de Generaliteit. 696.
ontfangt daar d'cminentie zijner voorva-
ders onder d'eed, 6^7, pccnK fcflïe in 't

Hof van Juflitic. ibid, word van aile

vreemde Minifters gecongratuleert. ibid-

word van Zeelant ook voor Stathou-

der, Sic. aangenomen, 700. vruchten daar

&f,ibid en de volgende, 704. koomt t'Am-
fterdam, 711. bezichtigt die ftatrontom.

712. neemt fcflle in d'Admiraliteit, en

in 't Vroedfchap,»W. bezichtigt Muyden,
Weefp , &c, ibid. vertrekt van Amftcrdam,

ibid. koomt te Woerden , en delibereert

of men daar poft zou vatten, 7 18. ont-

fangt uit Engelant d'impertinente eifch der

beide Koningen, 721. koomt daarmede
ter Generaliteit, endimxulteert de zelfde

t'opcnbaren , om de pretentie van fèker

Heer, 715, die hy daarna noemt, ibidem

antvvoort aan de Raat-penfionaris fchrif-

telijk, 733, word door een aftegeauthori-

feert tot de verandering der regenten, 734.
doet ordre ftellen in de Magiftraat te Dor-
drecht. 73 f. zend krijgsvolk naar Haar-
lem , tot ftilling van d'oproer. 736. zijn

les aan de Burger.% 737. zend CommifTa-
riiltn naar Haarlem , die de regering weer
in Raat brengen 738. hcrftelt de Regering
te Delft. 771. diiponeert wegens de Ma-
giftraat van Leyden.746. maakt enige ver-

andering in de Magilhaat van Amfterftam.

749. 750. fte't ordre in de regering ter

Goude. 7 fi. toont zich misnoegt over de
beroerte te Rotterdam. 7 f z. doet electie

van de regering. 7 j-f . geeft de zaak van de
befchuldiging van de Ruard van Putten in
handen van het Hof van de Juftitie. 76b.
zend Jorman, met zijn regiment , totfe-
cours van Gioeninger. 791, zijnaanflacr

op Naarden , 8*4. die mislukt. 8if. zijn

aanflag op Woerden , endetoefteldaar toe.

Sztf. hy koomt voor de flat. 817. taftde
ftat aan. 8z8. trekt af. S19. geeft ordre aan
de Graaf van Hoorn om mede af te trek-
ken, ibid. by Scipio Afrikanus vergeleken.
S3 r. difponeeit de Hollanders tot een of-
fenfïve oorlog. 83 f. verzorgt de- poften.

8ji. vervoegt zich te Rofendal.i'/JiV. trekt
naar Maaftricht. ibid. ftelt het Aambifch-
dom van Keulen onder contributie, word
van de Luikenaars begroet. 833. maakt

defteia
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defièin op Dans. 854. veroverf Valken- \

burg, en houd fijn defldnen fccreet. 8$?.

berend Charleroy , doch word door de

Hemel van een goed fucces gcfruftreert.

856» verovert Bings , en keert weer om.

83 7» doet de ruigte buiten Leiden neder-

werpen. 843. grote hoop op hem. 8j"2.

8 f 5» Digniteyten aan hem geoffereerr.

8 f4 .

Prins Maorits vat poft te Muy den,

479.631. word voor een verrader uitge-

maakt. 688.

Prinsgezinden; hoe zy verdrukt

wierden, inde Vereenigde Nederlanden.

232. : 237.

Prophetye van d'inval der Franfchen in

Nederlant. \777*77$-
Prot, Commandant van de Bourtange,

betoont zich een getrou Odicier. ooo, 601.

R.

Rabinhaupt, tot Lt. Generaal van

deProvintie, en tot Gouverneur van

de Stat Groeningen vei kozen , ftelt op al-

les goede ordre. f99.783. beveelt Merker

dan te voren te fchieten. 787. zend de

brief van devyantaande Raat. ibid. zijn

antwoord aan Furftenberg.794.. doet de

Oudefchansbloquerén. 799. zijn toeleg op
Coevorden. 84^. en de volg. daar af hy
Gouverneur, en met enen Droft van de
Drente word gemaakt. 85-1.

R a d z e v 1 l komt den Coning van Polen

te hulptegensdeFrans-gefinde. 217
Ravesteyn geevacueert, en van Nieu-

burg in poflèfile genomen, en van de Fran-

fchen gefl echt, 5ro
Rees; gelegenheit van die ftat. 413, hoe
zy eertijts gcfortirlceert was ; en verval der
fortifioatien in de koomft der Franlchen.

414.. flcchtvangarnifoen verzien. 41 ƒ• ge-

> lijk ook de fchan r
. ib» des felfs Gouverneur

verzoekt Afilftentie, maar vergeefs. 4t6,
de ftat word berent , en fchiet heftig. 4x0.
van Montauban aangetaft , en word opge-
eilcht. 422. verbaafthéit en verwarring
binnen de ftat. W.d. Capitulatie met de Ma-
^giftraat. 423. en methetgarnifoen. fif.

STER,
nieuwe verwarring in de ft:it «jiö. «foftf de

Franfchen inkomen. 427.
Rfligie is tweederhande, Innerlijk en

Uyreriijk. 2. 3. wat de innerlijke is. ibid.

de Uyterlijke is onderfcheyden in vier

Hooft- Religiën , als de Heydeniche, Jood-
febe , Chnfteh'jke en Mahumetaanfche. 4.

de Chriftelijke hoe die wort onderfchey-
den. 4. f. nootiïkdijkheit van de Innerly-

ke Religie, r. nootfakelikheitvandcUy-
terlyke Religie, 6. vryheit van Religie hoe
verre men mig toelaten. 6. -.8» Conferen-
tie en Difpuit over de Religie tot PoiiTy4f•

verval der lnnerlyke Religie inde Veree-
nigde Nederlanden. 226.227, veival der

Uyterlyke Religie aldaar. 227. Gerefor-

meerde Religie wierd aldaar onderdrukt.

218, Gereformeerde Theologanten be-

lchuldigt. ibid. de Vryheit der gener, die

buyten de Gereformeerde Kerk v^ren ,

wierd te groot. 129.

Repar titie tuflehen de Franfchen

,

Engelfchen, Keulfchen en Munfterfchen

gemaakt, f71. tuflehen Vrankrijk en En-

gelant. 6oo«

R h e n e n ontfangt Franfche Sauvegar-

de. 477-

de Ryn door de Franfchen gefloten. 343.

hoe nadelig voor de gehele werrelt , voor

Vrankrijk zelve, voor Iralien , Sicilien ,

Spanjen , Portugal , Engelant , Sweden ,

Denemarken, en Duitslant, 344'

Rynberk wort tot pretext genomen van

Keulen tegens de Staten. 175;, vandcFran».

fche Coning belegert. 3 y 6. goede firuatie

van die ftat', en haar fortificatie. 373. die

vervallen is, en weer opgemaakt word.

ibid. een volmaakte FortereiTe. 374. met

een welverzien Magazijn, doch van haar

vorig garnifoen ontbloot. ibid. gelijk ook

van haar oude Commandant. 375". van de

Franfchen berent. 376. verraar daar bin-

nen, ibii. en de volg. word aan de Fran-

fchen gelevert. ?8r.

R 1 p p e r o a ; zijn bericht , wegens het o-

vergaan van Zwol. f 7 8- e» de volg.

Ryx-Vor.sten haar Intereft. 80. wort

door de Franfche gecontrani meert. 8a.

Riix-Vorfte'n worden door de Franfche ge-
'

'

-
(bb) 3

bracht



R E G I

bracht in forgloosheir. 184. i8>-. riken in

groot pcriculjCn raad daar tegen» 1S6. Rijx-

Voritcn zijn Geeftelijkof Wereltli k. 187.

hirc plicht. iSS. hareibrgloosheit. 189.

Robbert', Intendant der Frankhen , be-

ichryving v^n zijn quaütcir, en over de Fi-

nantien van Nedcrlant gefteit. 7 tf

Rochel wort tei~gert en verrreeflcrt. f 1-

RochefoUt ilelt Sauvegarde te Wage-

nitigen, Rhcwen, iu Wijk. te Duutfceue,

en t' Amc»foort. 477. maakt aanilagop

Naarden , en zend enig volk derwaarts.

ibid. ontfangt deze ftat op voorwaarden.

478- handelt met Muyden op de zeirde ar-

tikelen. 479. kocrar met honden ru;;
teis

binnen Uytrechr, en eitcht de ileuteb.

629.

R o !4U', dooc-Hanncbal heraut. 850. coor

Scipio tot een ofTsnitve oorlog gedifpo-

neert. 831.

R o o :.? s c h g e z i k d E n .bitter t'Emme-
riktegend'ünroomlchen.43 3. inlöientte

Doesburg. 499. te Zutpben. f09. t' Uit-

recht. 620.

Roordaas Factie . 112.

F.otterda m i
des zelfs Burgers raken in

roeren, en zenden gedeputeerden aan de

Magiïrraat, die d'eed van getrouheitdoef.

692. tweede beroerte, ibid. ReColutiedaar

genomen , gm zijn Hoogheit tot Stathou

der te maken, en gedeputeerden aan hem
gezonden, ibid. de ftat in rep en roeren.

7 f2. endevolg,

Ruard van Putten reprefenteert op de
• Vloot uc Souverainiteit van 't iLaur, 565".

begeeft zich voor des Stuurmans hut, om
op het bedrijf der Capitaineh te merken.

443. toeleg op hem gemaakt. 67Z. zijn

beeit te Dordrecht door de dulle gemeente

«an de <*alg gehangen. 677. weigert ö'a&e

van 't "vernietigen van 't eeuwig Edict te

tekenen , en word coor zi;n huuvrou daar

toe bewogen. 68 1. word van Tichelaar

aangeklaagt van naar 't leven van zijn

Hoogueit gellaan te hebben. 7^9. 760.

word van Dordrecht gevankeüjk naarden

Hage gevoert, en geexamineemjóo. eea

Deductie tot zijn verontschuldiging inge-

bracht» 761. word pao de Hwgiche Bur-

S T E R.
gers naau bewaart , en van 't Hofwn Ju-
i'tifie zwaarlijk gepijnigt, zonder iets te

bekennen» 763. Sententie tegen hem uit-

geiprokt.n. 7Ó4. verzoekt zijn Broeder by
hem. ibid, word met lijn Broeder van bo-
ven gehaalr. 76e. en op een barbarifche

wijze gedoot,-en zijn lighaam mishandel,
7^6. en ds volg.

de .U'ïte r , Luitinant Admiral 5 z

gevecht tegen de Hertog van ïork.447. bé- '

de doot van ü'Admiraal van Gent te .

zwijger, 44,8 .

s.

SA lic A Lex , waar en wanneer ge-

maakr. 29. wat iy behelft, sj. pi, yjj
hoe onwetrigh die is. ibid. geert aan de
Franfche altijd pretext tot Oorlog. 131.

S avo yens Interelt. 89. wort door de
Fnmiche tegens Genua opgemaakt, zlo.

opeen vreenu pretext. Z21. declareertden

Oorlog, ibid. armeert fterk. 222, begint

oorlog tegen Genua , en overroim
Pieve. 872. declareert d'oorlog , op een
frivool pretext, ibii. verwerpt de billijke

prefentatie. 874. neemt eenigeplaatièn in.

S7 f. haare Kriigs lieden gcflagen. 876.

verlieft terfcheide lieden. \ibid. eenige ar-

tijkclen van Vrede opgeftelt. 877. verovert

ondertuflehen eenige fteden. ibid, word
voor Nave geflagen. ibid, verovert Oueglia

weder. 878. daar op ftillïant van Wapenen,
en Vrede volgt. ibid.

Sauvegarde der Franfchen aan de
ICleeffchefteeden. 434. aan Wageningen
Rhenen.Wijk te Duurltede.en Amersfoort,

477, Cuilcnburg en Buren. 482» aan Tic).

485". aan Woerden. 653. aan Oudewater.

63 f, aan verfcheide particulieren , in Hol-
lant, dochbedektelijk. 638*

j
S a x e n van Vrankrijk aangezocht. 191*

zend een afgefantaan Brandenburg , komt
in periöon tePoftdam. 192.

de Schans by Rees zonder flag of Itoot

aan de Frankben overgegeven. 42 1

.

Schilderyen en penningen van c'ün-

gelkhen voor affront opgeraapt. ?2ö« daar

mede men van aiie ti}dcn gewent is te

triumpheren. vjid.

S C II r N C-
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Sc üecckiksciian'S, de bekhrijvingh

daar al. 472» haar fovtih;,i:ie, 473. göfchut

en jinin mitie. 474. garjiilöeB» niet een

jonge Commandant. ihid. men drinkt dlaar

op de gefon h:it van (ijn Hoogheit, en de

Coaing van Vrankrijk. 47f. ward van Tu
renne belegert, en Dpgeé'iicht. ibii* geelt

gcnereLiiè antwoort. ibid. capituleert, en

geeft zich over, 476.

Schoonhoven tot poft van Hollant ge

kozen. óp. vergeefiche toeleg der Fran

ich'en daar op» 822.

Secrete Raat, in de Vereenigde Ne-
derlanden opgerecht, van wat e&&. 2.4ÏJ.

StELAKT, ZOek 7. E E L A N T.

S e n t r. n t 1 e 'tegen de Ruart van Putten

uifgclprooken. 763. 764»

SlCILIAAMSHE V'CSPEJt, 42.

Sicili t n hoe cedt aan Vrankrijk quam.
41. raakt onder Petrus van Arragou. 42

SiegiRs. Commandeur van Lieroort

,

weigert de patent van volk te laten trek-

ken. ƒ97. lokt veel volks binnen zijn Ve-

fting, om eie zelfde te verdedigen. f08.
S I R I K Z E ï , zoek Z I R I K Z E E»

Smirnasche Vloot door de Engel-

ichen ouverhoeds aangetaft. 314. dooreen'

Hoeker ge waarfchout. jif. (laat d'Engel-

ïèhèn af» 316. tot driemaal. 317. verlief!:

echter eenïge fchepen. ibid* 3 1 S.

een Soldaat bezweert de Vuurwerken .

maar niet de kogels. 6 1 1

,

S o r g t 1. u o 5 h B 1 t oorzank van 't verlies

vcier Lauden. iSy» ia 't Vcreenigt Neder-

\xhx. 257.

Sout geeft groot voordeel aan deFranfche

Coniugea» f7» f 8.

Souverainettit in \lï Nederlanticne

Provinciën en itedea 'éé. 244.245"

SPAANSCIIE Nf]) E RiANÜEN g1-*'"-

va'deert tegen I'arole door dev Franfchen.

241» 142» worden door de zelve gezocht

by accoo: t. 1 f4.
Spanjen met Vrankrijk gebalauceert. 64

door Wiu'.uijk bedroogen. 72.73, Span-

)e;jslatereittegens Vrankrijk. 7^.76» Span-

jens Macht en Interefc in Europi tegens

buytenen Binnen-Vyahden. 76. 77. Span-

ieas IctercftbuytenÊ'iropa.»7S, Spaanfciie

STER.
onderdanen in Arnerb-a zijn d.Jederhand.v
dat voor Spanjcn pericuieu: j?»79. hoe i' ha-
deüjk voor Spanjcn ib'jc'e y.ijn , als de Ne.
derlandcn onder Vrankiijk raakten. 1?/.

Spanjen door Vrankrijk geabufcer-
een geveynfde Vrede» f41. doet ?in de Sta-
ten een pre/entatie van lieden te verpan c<:n

voor tien tonnen gouts. 145. Spanjcn* ]>

-

tcrclt tegen? Vrankrijk wegen? de Veree-
nigde Nederlanden. 197. Spanjcn bttfltt

eendefenhve Alliantie njet deSratcn. 19':.

Spaanfchc Couriers door de Fran feta <.;e-

(polieert. ibid. Sparijen word door .'<

Franieben Ambnfiadeur VUUrs aangcfocht
door f'choone prefentaji a. itid/'l'r!:.

wort heerlijk beantwoort. [99 Span jen
prepareert ten oorlog. 200. Spanjen w
door den Engelfchcn Ambafiadeur Soutn-d
en SxhdtrUnd aangcfe-chr. 201. worden
heerlijk beantwoordt. 202. 203. Spanjcn.

wort aangefocht door een Envoye van
Keur- Keulen» 204. hoe conli derabel Span-

.
jen is voor de Vereenigde Nederlanden*
2S3. Spaanièhe cortfi dersticn over 'tfübit

verlies der Vereenigde Nederlanden. iS.u
Spanjen prepareert ten oorloi', ibid.

S T A A T 5 G F V/ y S E R E C E E R 1 N G £ , hof».

léhadelijk. 123
S t a a ts m a x 1 m c n ; of daar af pilaren

zijn de Religie, jufiitie, Politie, Militie ei.

Finantie. r. hoe zy van de Franfchen wer-
den waargenomen. 24. daar aan depesi-

deert de welvaei t van yderStaat.ió/ci, en 1 f.

Staten Generaal in autoriteyt en
macht vermindert. 2; (,.

Staten prefentatie over het ftn'jken aan

d'fingelfchcn. 352. zenden een Ambafia-

deur naar Engelant, die daar opgehouden
wort. ibid. zenden een brief.-en dë Koning
van Engelant, tegen de v^Üè'fce geruchten

van hun handeling met Vraukrijk, 334.
antwoorden aen Douning. $ 5 f. zy preien •

teeren fatijfiitie aan de Coning van Vrank-
rijk, door een brief. 341» endoor hun Am -

bafTideur de Groot. 342. lenden cenigs

troupen uit,dieenige hoftiliteyt plegen. 3^7*
beramen een Rang onderde rniiitaireHoof-

den ,<n deputeren acht ileercn te velr.361»

ontfUan d'i'.ng^lfche Schepen v,m hun ar-

reiU
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reit $67. deiibereeren om de Stoel des

oorlogs t'Amfterdam te planten, en daar

hun vergaderplaets te nemen. 4^2. en doen
'sLanrs Comptoir derwaarts voeren. 47 }.

befluyten de flat Grave te verlaten , om
'5 Hertogenbofch en Bommel te verlter-

k:n. fij. van Hollant concluderen tot

of de voorgcdachte Coningenig recht daar

op heeft behauden. 32 f,

S u 5 p 1 c 1 e van verraat , tegen d'Oflèry

binnen Rijnberk. 577. binnen wefel. 39:,
tegen Mengers binnen de zelfde iht. 407.
binnen Deventer, ƒ42.

SüTPIIEN, ZOek ZUTPHEN.
volle macht om met Vrankrijk te handelen iSwammerdam van de Franfchen ingc-

tegeven. 645-. gelijk ook de Generaliteyt, nomen, en gruwelijk getirannifeert. 840.
die de Groot onder limitatie authoriièren.

|

841,

646. van enigen voor d'oorzaken der on- |S\varte Sluis ; gelegenheit daar af,

heiien in Nederlans befchuldigt, en van
anderen ontfchuldigt. É6f. van Hollant
difpenferen malkander van d'eed op 't Eeu-
wig Edift. 694. difponeren de Generali-
teyt tot hetdefereren van de patenten aan
zijn Hoogheit ibid. verkiezen hem tot Stat-

houder, enCapitein Generaal, tbid: doen
een ftaatswijze deputatie aan hem. óof.
ontbieden de tiende man op , tegen d'in-

breukder Franfchen te Bodegraven. 844.

StAthouder in 't Vereen igde Neder-
land nootiakelijk , om vier reedenen. 1 16.

117, 118. 119. Stadhouderlijke machc
focht men te annulleeren. 120. Effect van

de Stadhouderlijke Regeeringe. 123. ze-

dert wanneer den Staat was geweeft

ionder Stadhouder, en Veld - marichalk

i fo. confideratien der Stateu over het Stad-

houderfchap. x f t. van 't welke Holland

Sijn Hoogheyt belet.iWei». Stadhouderlchap

gefepareert van 't Generaalichap door het

Eeuwig Edicl:. tfi. en gemortificeert. 154.

Steden Tan Hollant yders advijsin

'tbezonder , over de handeling met Vrank-

rijk. 644. en de volg. 649. over des Co-
ningseiich. éfj. endevolg.

Stratagema geoorlofr. 37 f. door

exempelen uit de H. Schrift bewezen. 376,

het goed beleit daar af maakt een goed
Veltoverfte. ibid* voor Coevorden ge-

bruikt. 849
Superstitie, hoe fchadcli(k voor de

Regenten 9,

Suriname van de Nederlanders verovert.

324. van d^EngelilJien hernotneu. ibid,

aan de Nederlanders gereltitueert , met
ree} impertinenties, daar over de Coi.ing

van EngeUnt zijn misnoegen toon". ibiJ,

d'aanflag daar op tot twee malen mislukt.

813.

S w e d B N door Vrankrijk bedroogen. 73,
is glorieus geworden door de Oorlogen ia

Duytsland , Polen en Denemarken 95. 94.
vreelr geenbuyten-vyand.en beoogt Geld,

Conqueften en de Vryheit van 't Duitfche

Rijk. 94. de Sweden zijn vyanden van Po-
len. 97. en van Mofcovien. 101» enko-
men in oorlog met Denemaiken. 12.1. hoe

nadeelig voor Sweden foude zijn , dat de

Nederlanden onder Vrankrijk raakten,

ijé, Sweden is feer conüdcrabel. ióy»

ió6. wort van Vrankrijk aangeiocht tot

het breeken van de Triple Alliantie. i6f.

196 en opgehitft tegens Polen, 2,16. maakt
met Vrankrijk een alliantie. lS6.

Switsers met hare G;aliieerde , haarln-

tereft. iof, 106. Cornparatie van haar m't
de Nederlanders. 106, worden van Vrank-

rijk aangefbcht , en oneenig gemaakt. 196.

laten de Franfche in haar land werven» 1 97.

waarom de Franfche haar werven. 267.

Switfers zijn mercenaire foldaten. 268.

weigerende over de Rijn op de Duitkhe
bodem te trekken, worden gedreigt met
de doot , en genootzaakt hun geweer weer
op te vatten , en mede te marcheeren. 3 f4.

S w o l , zoek Zwol.

T.

A r t a r e n zijn Vymden van Polen.

97. van Mofcovicr. loc, 101. foeken

de Poolfche kroon. liy. Tartaren uit de

ICrym maaken vrede me: Polen 872.

T t m pel {bmmeert de Staten , wegens Su-

riname, en krijgt zijn oogmerk. ;i*-.

Tes.
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Tessbl, toeleg Her Engellche Vloot daar

op, word mirakuleufeiijkbewaaft, .809.

Thuin van de Franfchen ingenomen, en
wrcdelijkgehandelt. 349.

Tic h e l a a r bedraagt de Ruart van Put-

ten van hem aangezocht te hebben cm fijn

Hoog heit te dooden.7fO. maakt de fen-

tentie van de Ruart aan de Hagenaars be-

kent, en hifl hen óp» 764.

Ti e Lj beichrijvingvand'outheit.48o. ver-

zoekt aiTilkntie, 481. doet een vooifbg

van de Neder-betuwe af te mijden, ibid,

en 481. doch vergeeff. ibid. reiolvcert tot

een provifioncle capitulatie. 483. zend brie-

ven aan de Staten Generaal, en aan fijn

Hoogheit. 484. en aau Turenne , cm Sau-

vegarde te bekomen, 485-.

Tilborg geplonderr, 719.

het Tolhuis aan de Rijn van de Fran-

fchen ingenomen. 4 f f. verbrant. 45-7

Tollen moeten gtmodereert zijn cm de

Negotie. ij o.

Tong e ren in handen der Franfchen. 8} 3.

van fijn Hoogheit bes ent, en van Montal
gefecondeert, 834.

Tosca nens Intereft.89. wort van Con ing

Louis aangefocht, 223.

TriErsche Keur-Vorst hoe ge.

confiitueert, en hoe van de Franfcheaan-

gefocht. 188. geeft aan de Franlche paf-

iagie. ibid* verieekert zich binnen Co-

blents, 8f8<
TrierschlanO word door de Fran-

fchen verwoeft. 188. en de ftadt ingeno-

men. 8y8,

Triple Alliantie opgerecht. i4f,dieeen

breydel is van Vrankrijks ambitie. 146. En
geland en de Staten trachten andere Pi in-

een daar mede in te trekken, ibid* daar

over de Franfche de Staten dreygen. 148.

en de felve Alliantie foeken te breeken,

iyS. foeken Et geland daar vanaf tetrek

ken» 1 y9. en de volg* alsook Sweden. 16 f.

Turenne verovert Maii.k, jet. doet die

plaats fortificeeren. 3J2. trekt op over de

Maas naar Nuys, Orfoy, Rijnberk , Bu-

rik»}f4- (laat eenig Staten volk. 2 f f» be-
j

legert Burik. 383. endevolg. de plaats a?.n

feem overgekvert. 388. 389. belegert de
J

STER.
Schans by Rcer, ^13. 42c. cen msndeert

- ovcrCondccs leger, 460. verdeelt 7ijn ncu»
pen , en zend hen naar verfcheyde plaat-
ihu 461. keemtvcor Arnhem, en dect die
flat opeifichen. 464* belegert haar van de
lantzijoe, en doet haar wtcr opeifichen,
46e. ontfangt haai met veterseb. 466. 467.
belegert Knodfenburg, 469, c.tnsn hem
overgegeven word, 471. trekt naar Schen-
ken ii hans. 472, belegert de zelfde. 47^
doet haar opeifichen, en krijgt genereufè
antwoort , ibid, verevert de plaats op voor-
Waarder, 47e. geelt Sauvcgarde aan Kui-
lenburg en Bucren, 482. vertcent het ge-
vaar der Tielenaars, 483, verleent cok
Sauvcgarde aan Tiel. 48 j. dcet, op de tij-

ding van 't veroveren van de Grave , éie fiat

opeifichen. f13, ontfangt dele fiat op capi-
tulatie, fi^, belegert Nimwegen. 519,
dcet de fisr opeifichen, J20. capituleert

daar nedr, f24, neemt hasr in. jif, trekt
naar Crevekeur. ibid* eikht de zeilde op,
en verovert haar op vooi waarder, ƒ27,

1

doet d'Englen-fchans aantsfttn. ibid. doet
Bommel flhrittelijk opeifichen, f31. bele-
gert de fiat, en eifcht haar op, 733. van
nieus, met een brief, f 37. word van de
Edelen tot fiormen aangezocht, ibid. ont-
fangt de fiat op capitulatie. f38. ƒ39. trekt

naar s' Herte^genboich, f40. ververgr zich
by des Korirgs leger 719, legt mer zijn le«

gcr aan de Moefel , om op de Keyierichen
en Brandenburgers te pafien, 83 f. verzorgt

Nuys, en eifcht groote tontnbutieuit het
lant vart Kleef, 857. verwoeft de landen

van der Mark, Bergen Keulen, ibid. en
ook het hnt van Tiier. Sf 8» volgt de Duit-
fche Armeen , en doet ae brug re Straats-

burg afbranden. 8fy,
To Rken zijn Vyanden van Polen. 97. van

Molcovien. 101. Turkfen Sultan is abfbluyt

Souverain 101 hcett 4. Vyanden 101, toz»

Ir.tercft 1 02, / Broeder moort, executie der

voornaamfle Ianitzars enSphi, 103. 103»
armoede der onderdanen. Politijke Maxi-
men van den AlttHn. 104. verbod van
Wijndrinkrn, en van 't errfpüteeréh over de
Religie. Prcdefiinaie, hdüpe der faiigheyr,

vreele van yerdoemeniiTc, 104, vermeeren

('cc) haar e
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hïire onderdmen doorVryheyt van Reli-

gie, doorOfficien , Benefkien enimmuni-
reyten, rof. imaken pretenlien en eerrOor-

logtegms Polen. ui» 218. {"endeneen En-
voyeni Vrankrijk , en ontfangen vin daar

ookEnvoyeé:»liS. hungroote toerufting

tegen Polen,rrekken op naar de Donau 85f

.

belegeren Caminiec Podolfki, en verme-
ren defe plaats. 865. verwoeden het lint ,en
verfcheide lieden in Polen. Syo. maaken
vreede met de Polen. 872.

V.

VAlkenburg vaq zij n H'jogheit ver-

overt. 8; f.

Valkenier, Burgermeefbr van Arnfier-

dim, zijn heerlijke O atie. 647.

Valkhof, een iCafteel te Nirnwegsn

,

van ICarel de Groot herbout, ƒ17.
Valois geraaktaan de Franfche Kroon. 3f.
Vatgeld wit voordeel het aan V/ank

rijk, en nadeel aan Hollant geeft. f7. 1 ƒ6.

de Franfciien puilen lege fchepen mede
het vatgelt af , tegen alle redclijkheit.

V 5 k e t 1 e k s Qpkómft, Hcerlijkheit,

Macht en Intereft. 85. 87. 8?» v/ord van

Coning Louis aangefocbr. 114..

VerandErlykheyt iu alle Staten.
2 f. 16. Exemplcn daar van ibid*

Verbaast heit van Nsderlant over

'tovergun van Rijnberk.jSi» binnen We-
fel» 400. ia llollmt o.rer 'tovergian van

WeÜei. 4i}. t'fvmmerik onder 't garni-

foeti , dat naar Scherikenlchans vlucht.

451. te Londen over 't verlies ter zee.

" 4fo. in Ned<yrlant, over d'iabreuk der

Franfjhen in de Betuwe. 460. te Naarden.

.477» te tMuydei). 47S; over de handel

van de (kt Grave» f 16. in Vrieslant en

'Jroeningen , over 't overgaan van O/er-

yflèi ?9Ó. t'y|trqcht 620. binnen Woer-

den over 't vertrek van zijn Hoogheit. 63 J.

ir. Hoiianten Zcelantover het naderen der

Fr3nfchen. 6;(5. der Vyanden over hun

verliesvan Coevorden. 8fi. in Polen

,

over 't verlies van Caminiec* 867.

Vereenigde Nederland balan-

ceert Vraakiijk, Spaojen en Engeland- 64.

S T E R.
met Switfèrland gècom pareert, to5» is in»

depertWent,gi-ootvin vermng:n , enheerlt
over. veele Landfchappen. 137. Si;n Irwe-
reft. [ 08. Vry heit vjn de Zee , door wien
die eerft isgeturbeert , en de into^aiingij

der P/raten. 109. heeft nooiig een genera-
le Vreede , defielfs Tractiten van commer-
cie. 110. fijne welvaart loopt pe.'icul door
de jiloufïe, factien en Invidie, en begin
van deff.dfs Faftien, irt. door Lycefter;
Roorda , Barneveld , die door Prins Mau-
rits gedempt , en door Prins Hendrickge»
precaveert werden. 111. Oarfpeonk der
Louvefteynle Fa&ie. irj. Nederland.
Commercie en Scheepsvaarc 114. OM}-
Indifchen rundel» ny. u6» 117. Weil-
Indifchen handel. 117 118. Nederlander';

bequaamheit tot de Negotie , bequ3am-
heit der Inwoonderen en Zeevoik. ut.
wat voordeel Nederlant daar uit trekt. 129.

Nederland moet hebben een Stadhouder.

4i6. 117,118.119» raakt in Oorlog met
Cromwel, 120. en met Sweden in Dene-
marken. i2t. lijd groote ichade door de
Franfche Rovers op de Middelandfe Zee.
ibid, word gedreygt met een defieyn van
de Coning van Sweden , Cromwel en Ma-
farin. 122. watvoordeelen het Vrankrijk'

iöude toebrengen, als het daaronder {op-

teerde» 134, 13 f. 136. raakt in Oorlog met
Engeland , en met den Bifi";hop van Muu-
fier, en hadde een ongelukkig begin. 139.

maar daar na victorie op -Engeland, en

maakt Vreede. 143. verbied de Franfche

Manifatluren , Wijnen , Gewafïèn , 8cc*

if7< i?8. aflilteert de ftat Ceulen» 179. ba-

re intentie omtrent Ceulen.180. maakt een

Alliantie met Brandenburg. 193. en een

Alliantie met Spanjen. 198» Generaal ver-

val der Fundamenten der Vereenigde Ne-
derlanden» 22^. hoede vereenigde Repu-
blijk in veele Republijken was verdeelt».

147. hetVereenigt Nederland heeft veele

voordeelige middelen van defenfiete lan-

de. 189. 290. en te water. 291. 192. hoe

wel of qualijk die zijn waar genomen. 293.

e« vuig, Nederlands verfuym omtrent de

difficilepaflagien. 29S. omtrent de Fortref-

fen. i<?9« in Nederland wi?rd toegclaten-

den
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den uytvoer van a'ie Oorlogh- en Jijfs be-

hoeften even voor den Oorlog. 3 1 o.

Verlies der Nederlanden in de tijt van

een maant. 4fr.
Verradery hu alle tijden afpoofK hin-

de gehouden, 37 f*
van Coming Louis ge-

bruykr, 576.

Verwarring onder de Regenten. 637.

V 1 g r l anti e van zijn Hoegheit, 363. der

Amfterdammers in het toeruilen v.m hi'n

oorlogsvloot, en hun pradrijken , om d'oor-

logs-ichepen over Pampus te brengen, 364.

Villars aan 't Spaanle Hof. 198. 199. zoo.

Uitlegger, voor Rijnberk doet grote

fchade onder de Franfchen. 379- valr,met de

iht.io des vyants handen, en doetnamaa!s

grote fchade aan deze Staat, ibid, twee

van bczonder fatfoen doen den Franfche:

grote afbreuk san, 461. 46*. worden
verbrand, ibid* fhuwhartigheit van vier

Uitleggers. 471. worden van Schenken-

schans verzondtn. 47)-. doet grote ichJde

onder de Franlchen voor Bommel, enge-

raakt in brant. fjj?,
van de Franlrhcn

verovert. 817, keert de Franfchen af, 840,

Uitrecht, hoede maximen van Hollant

volgde. 138, in grooteangit en verwar-

ring. 610. houd de ftats poorten gefloten,

uit vrees van geplondert te worden. 621.

haar gevaarlijkeconititutie. ibid. doet een

bezending aan zijn Hoogheit , met de welk

gedelibereert word. 622. en befbten d:e

ftattedefenderen. 623. tracht 's lanti mi-

litie op te houden. 62 f maar vergeefs.61 6.

overweegt wat 'er te doen itaat. 6x 7, zend

twee Trompetters na de Confng van Vrank-

rijk, en ook gedeputeerden. 618. ontfangt

Rochefort, met honden Franfche ruiters

binnen. 629, rapport der Gecommitteer-

den , in hun weerkeering. ibid. capitu-

latie , met de Coning gemaakt, 6;o« hare

inwoonders fehromig in de Franfchen te

raden, wegens Hollant dieper in te trek-

ken, ,
65-9.

Uladislaus yerkortde Gofakken, 20S. pre-

pareert ten oorlogtegens de Turken, door

inductie van fijne vrou , doch vergeefs, 109

.

Vlissingen in roeren. 699, drie per-

ionen van de Gilden aan zijn Hoogheit ge-

S T E R.
zonden, ibid. de burgers daar in Wirpc-
ncn, 7jj. doen bezending aan zijn Hoep

-

hevr.
7;V,Vloot der Nederlanders met crote y ver

toegeruft. 364. kieit zee. 361. cucrd'En-
geliche Vloot vluchten, ibid, neemt een
vsn d'Ojrlog-ii hepen. -^66, vervol;.*

geliche Vloor. ibid. vertoont zich. voor de
rivier van Londen, ibid. koomtop
nevelt, ibid. nodigt de Franfchen en En-
gelfchentoteenbatailüe. 446. volgt c'En-
geiichen en Franfchen, en taft hen opde
Engelfche kuft :ian. 447. drijft dcFran-
fchenop deviucht. 447. gelijk ookd'En-
gcllehen. 449. Icgtrip ScRonetfelr, met
expreflè ordre van cie peut te bewaren ,

en niet bïïènfijf'cfe v>im in zeeaeri te-ta-

ften. 808.
Vluchten in dj Betuwe en Veluwe ha

beneden. ^£,0.

unie in deVereenigde Nederlandeu is een
poiucl: van hun Inrerefr. ioS,

Universele Monarchie ibeken
de Franle Koningen op te rechten. 5-2. daar

• toefygrootea}parent:ehwbben. 217. raad

d iar tcgens. i$;j.

Universele Monarchie is 't oog-
merk van Louis de XIV. 131. door wat
middelen die te bekomen h. 152. 133,

Voorn scha ns, in een febcre ftaar. 48/,
capituleert , en geeft zich aan de Franfchen
over. 486.

Voorzegging van vier belegeringen

in een dag, 5 c6-

Vragen voorgeflelf : ofeen gehele Neder-
lantfche Vloot voor een Engeifch oorlog-

fchip moetitrijken. 330. oteen jacht voor

een oorlog- fchipgerekènt kan worden.ibid.

of de Britannifche zee van de Noortzee on-
derlcheiden is, 33 r.

Vrankryk is een voorheeft van geftadige

veranderingen, 28, en velg. wort twee-
maal Verdeelt in vier deelen, 3 1. eens ia

dryen. 33, en eens in feilen, ibid, we-
derom in dryen. ibid, 34, raakt in binnen-

landfe Oorlogen, fi, en wort weder ver-

eenigt. f2, isdoor de binnentanei-e Oor-
logen ontienuwr. 53. en door de Rel.gieufe

Twiften, ƒ4. en door de G root?. y.i, "ibekt

(cc t) fijn
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llja gelddotyroe modens.5-6. en door veele

andere middelen, $7» f8. ƒ9, en 60, waar
inde byfondere Voordeden van Vrankrijk
beftaan» 6o. 61. 6i« Vrankrijk en Spanjen

~ gebalanceert. 64. Vrankrijx Intereft hoe
het .wort waargenomen. 24 éf. euvolg.

Vrankrijx Intereft tegens Spanjen» jf. 76,

tegensden Keyfer. 81. regens de Vorften

van 't Rijk» 82. Vrankrijk is de liftigfte

Vyand van Polen. 98.

Vrede nodig tot de negotie. 1 10. in ge-

heel Europa. / 513.

Vreucht der Nederlanders over 't verove-

ren van Coevorden» 8fi.
,Vriescheschans dapper verde-

digt. 807.
Yr ieslant hoe tot de maximen van

Hollant wierd geinduceert. 238. is in gro-

te alteratie over 't overgaan van OverryiTe!»

J96. befluit tot tegenweer, en wend alle

middebn tot defenlie aan. ƒ97» formeert
een leger op de frontieren

.

ibid.

V r y h e y t van de Zee hoe nodig tot de
Negotie, endoor wien die eerft is getur-

beert. 109.

V R y h e. i.t , hoe daar mede de Nederlant-

fche Gemeente wierd geflatteert» 249.
Vrucht van 't avancement van zijn H oog-

heit. 7°4»
Vuu rwerken binnen Coevorden door

een iöldaat bezworen. 6

1

1

.

w.

WAartgelders tot afiiftentie naar
1

d'Yiièl gezonden. 4^r.
W a g e n 1 u g £ n onu'angt Franfehe Sauve-

garde. 477 .

Jaet W a t e r belet de Franfchen dieper in

Hollant te trekken. 663

.

\V x v t r v e e ïi van de Franfchen getiranni-

feerten verbrant. 8x7.
W e r v j n c e in Nederland hoe die tpe-

ging. 301 302 303. 304. Wervingcder Of-
heieren. 30J-. Wcrvinge der Staten in Swit-
ferland was vruchteloos. 306. lchadelijk ef.

fe<££ van de laat aangebelde wervinge. 207.
W e s E l van de Franfchen berenr. 3 f4. ge-

legenheitdaaraf. 390. van hen belegert, ib.

STER.
fufpicievaa verraat daar binnen , en verval

der fortificatie» 392. flechte ftaat van het

gefchut , en overvloet van alle andere din-

gen, 393. het garnifoen zwak daar bia-

nen. 394. verzoek van de Magiftraat om
meeratr bezetting, die noch vermindert

word. ibid. flechte antwoord aan haar. ib.

de ftedelingen doen echter haardevoir. ib*

ftaat van het garnifoen. 39/. Alteratie daar

binnen , en de wijven op de been , die van

eenigemannen-noeh aangeftpokt worden.

400. de Magiftraat van de ftat; vergadert ge-

zamentlijk , en overweegt alle zwarighe-».

den. 401. refo'iveert haare btiygers de wal*
1 len re doen verlaten , endeJCrijgs-raat be-

fluit de buy ten- werken te quiteeren. 401.

gelijk ook gedaan word. 403, de ftat in al-

larm geraakt, ibid, Gedeputeerden uit de

Magiftraat naar buyten gezonden, ibid. die

met groot gevaar voor Condé gebracht

worden. 404. antwoort, van Condé hen
roegevoegt. 40^. doen hun rapport binnen

deftat, die in onderhandelinge treed. 406.

407. het volk daarbinnen aan het hollen»

408. Capitulatie tuflehen de Franfchen en

het garnifoen. 409. tuftchende Franfchen,

en de Gedeputeerden der ftat. 410. deftat

aan Condé overgegeven. 41 1. het garnifoen

ia de kerk gedreven» 412. de ftat tot een

generaal Magezijn gemaakt. 413. moet
boete geven oyer het houden van de Bid-

dag.
_

_ 8jf.
West-Indische Compagnie in Neder-

land hadde een gelukkig begin , maareen
ongelukkigen voortgang. 128.

Wyk te Duurstede ontfangt Fran-

fche Sauvegarde. 477.
Wynbergen, Gouverneur van Rees,

verzoekt afliftentie , doch vergeefs. 416.
beveelt aan de Commandeur van de Schans

niet al te hard te opiniatreren in des zelfs

Verdediging, ibid» preiènteert zich rot een

deflêyn op de BhTchop van Munfter, 't welk
hem belet word in 't werk te ftelen. 417.
krijgt tijding van de belegering van Weid,
en fieltdaar op gocdeordre in de Sehans.en

ook in de ftat, ibid. zijn vigilantie , en aan-

maning aan de Burgers , en goede voorzor*

ge» 419* zijn voorflag van Rees of Em-
merik»



X.

XE r x e s , Coning van Perfien , decla-

reert d'oovlog tegen de Republijkea

yan Griekeniant , om drie redenen, die

R E G I

ftu?rik , een van beide , te bewaren , dewijl

het garnifoeu tor beide te zwak was. 420,

zijn turi^, of eerier wanhoop, 41 x. 411.

weigert te capituleren , word daar over van

de burgers acngetaft, en door de Ruitery

•ntzer. ibid. weigert de capitulatie te te •

kenen. 416. zijn defperate refolutie, en

zijn vertrek naar zijn Hoogheit. 417.
Willers defendeert zich zelf gelukkig-
* lijk.- 822.

W 1 n sc h o t e n van de Groeningers ge-

wonnen. 798. ook de fchans, en zijl, 799.
Winsten, die onrechtvaardig zijn , heb-

ben geen duur. 777.
Wit, Cornel is de Wit, zoek Ru ard van

POTTEN.
Woerden, van fijn Hoogheit verlaten

,

in grote verbaaftheit. 633 . word enigfins

doorderuftigheit vanzija Baljuw getrooft

ibid, zend gedeputeerden naar de Coning

,

en krijgt Sauvegarde. ibid. word van de

Franfchen zelven voor de genen , die na

hen komen
, gewaarfchuwt. ibid. van de

Franfchen verlaten. 717. van Luxenburg
weer in pofieffie genomen. 7 1 8. toeleg van

2ijn Hoogheit daar op. 816. geraakt in al

larm , en de toren in brant. 817. word
door de Graafvan Hootn opgeëiicht. 828,

en verlaten. 819, en door de Franfchen ge

fortificeert. ibid.

W o r c u m van de Franfchen opgeëïfcht.

f40.
Wreethiit der Franfchen t'Orfou.371.

37*-

Wurts, Veltrmarfchalk , zijn ftoute en

edel moedige antwoort aan de Franlche op-

eifTchen. f40, heeft zijn poftteGorcum.
éji. flaat de Franfchen , tot d'aanflig te-

gen Gorcum uitgezonden. 81 1 >

STER.
bygebracht worden, en geraakt aaauwe-
J'jks levendig daar uit. 3^3,

Y.

\T S s u l hoe die was uytgedro^gt en aan-
•* geland. 297, word verfterkt met re-
trenchementen. *•$,.

Z.

^ Eeland hoe tot de maximen vaa
*-* Holland wierd geinduceert. 23 7, pro-

tegeert tegen de handeling met Vrankrijk.

6f6. ftelt artijkelen aan de Regeering
voor. 657. protefïeert van nieus. ibid. is in
een Lbchteflaat.607.en in beroerte.693.ver-
klaart zijn Hoogheit Stathouder.&e. 700.

Zee-Pr£ PARATIEN w icrden in Ne-
derland feer behertigr. 307. 308.

2 1 r 1. x z e E in roeren , en de Magiftraat
gedwongen twaalf artijkelen te tekenen.

698.
Zuïlestein tot d'aanflag cp Woerden

uitgezonden. 826. fneuvelr. 828.

Zutphe n befchreven.499- &c. haarfor-
tificatie , magazijn , en garnifoen. joo«.

word tot twee malen opgeëifcht.foi. zend
Gedeputeerden uit. f02. word verbaaftop
de rijding van Uytrechrs overgeving. ibid.

belegert en befchoten. f06. doet twee uit-

vallen, ibid. capituleert, f07. het Gar-
nifoen in de kerk gefloten. jo3. den Bur-
geren rantfoen afgeëifcht. tbid*

Zwol, en debefchrijvingdaaraf. f72. for-

tificatie , en hoe die vervallen* ibid* gcftel-

tenis van 't Magazijn , en Garnifoen. f73».
haar flechte inwendige conftitutie oorzaak
van haar verlies, f74. haar Magiftraats

brief aan de Staten Generaal, ibid* en de

volg. bericht van Ripperda , wegens het
overgaan van die flat. 5-78. e« de volg. daar

tegen de Magiftraat een Tegenbericht uit-

geeft. ƒ84. word echter zeer befchuldigr,

jrSf. Capitulatie, tfj.endtvolg*

£ r JU D $.
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ERRATA.
Pag. il- lïn. uit. derde leefl vierde.-

pag- 69. lin.ji. Montmorenci leefl d' Arquic*

pag. if9» lin.n» was leefl waren»

pag. i6r» lin» 19. Maart leefl February.

pag, i8f. lin» 21. aan vyanden leefl vanVyanden.

Pag. 191. lin» is in het Derde leefl fal z'jn in het Vierde.

pag. 241. lin. 7« deporteerde leefl trachte»

en lin. 8. Fun£He leefl Functie te deporteeren.

pag. 199» lin. J4* Robbrecht leefl Lobbrecht.

pag. 3 f
8. lin» 19. Nom-aanficht leefl Mom-aanficht.

pag. f91. lin» 18. Poft leefl Nagel .gelijk mede op de kanti

pag. 64.0* lin. $7. Meerman leefl Alewija;
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